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Preço: CzS 4,00

Governo endurece e pega boi no pasto
Tempo
No Rio e em Niterói nublado
a parcialmente nublado.
Temperatura estável. Máxima: 30°, em Realengo e Santa
Cruz; mínima: 18,4°, no Alto
da Boa Vista. Foto do satélite
e tempo no mundo, página 16.

Loto
Nove apostadores acertaram
a quina — 22, 28, 30,60 e 92 —
do concurso 361 da Loto. A
cada um caberá Cz$
1.882.321,10. (Página 16)

Fomos buscar 2 mil bois e
trouxemos 2 mil — disse o ministro
da Fazenda, Dilson Funaro, satisfeito com a operação realizada
"com bom senso e inteligência". A
desapropriação poderá prosseguir
até o início da safra, em dezembro,
dependendo do aumento ou não da
venda dos bois gordos aos frigoríficos pelo preço do acordo de setembro: Cz$ 280,00 a arroba.

Dois mil bois foram desapropriados ontem, 21 anos depois de
ação semelhante do governo CasteIo Branco, na primeira medida de
força do governo Sarney contra a
propriedade privada. A desapropriação foi em três fazendas de
grandes pecuaristas dos Estados de
São Paulo, Mato Grosso do Sul e
Paraná, e o preço pago foi o do
congelamento: Cz$ 215,00 a arroba.

O temor de que os peões da
Fazenda Campeiro, em Mato Grosso do Sul, tivessem sido armados
para receber o grupo encarregado
da desapropriação levou a Polícia
Federal a montar uma operação que
transformou Campo Grande em
praça de guerra. A Polícia Militar
reforçou com 20 homens o contingente de 30 agentes federais, mas o
grupo foi recebido com cafezinho.

— Estamos pior que no regime
ditatorial, pois substituíram o entulho
autoritário pelo entulho demagógico
— disse o pecuarista Sérgio Lunardelli, que teve 700 bois desapropriados, em uma de suas fazendas, a Trevo. Já o presidente da UDR em São
Paulo, Roosevelt Roque dos Santos,
disse que o governo deveria ter tido
"um diálogo de composição".
(Págs.
17 a 20 e editorial Manada de erros)
Cltrolândia/MS — Foto de Silvio Andrade

Cidade

O metrô volta a funcionar a
partir das 6h de hoje, mas só
depois do meio-dia estarão
operando todas as estações da
linha 1. (Página 1)
Secundaristas fizeram passeata para reivindicar meiapassagem nos ônibus. (Pág. 3)
Desembargador cassou liminar que permitia o funcionamento de máquinas de videopôquer. (Página 7)

Rubens Paiva
O procurador-geral da Repúbliea, Leite Chaves, autorizou
C procurador da Ia Auditoria
Militar do Rio de Janeiro a
tomar novo depoimento do
médico Amflcar Lobo. Leite
Chaves esteve com o presidente Sarney. (Página 13)

Latifundiário
Superintendente do Incra/RS,
Carlos Freitas, disse que o mi—
da Justiça, Paulo Brosnistro "fala
mais como latifunsard,
diário do que como ministro",
defendendo seus 2 mil hectares e a Farsul (...) sentadinho
ao lado de Sarney." (Pág. 8)

O roteiro com os lugares para
ver e comprar as flores da
primavera na serra de Petrópolis.
O trem é a forma mais econômica e divertida de conhecer a Europa, através do Eurailpass. Cinco jovens contam
como fizeram a viagem.
Os preços, escalas e datas
de saídas e chegadas dos melhores cruzeiros marítimos do
mundo.
Pére Lachaise, o mais antigo cemitério de Paris, é um
ponto de atração turística.

Deposto
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Pinochet dialoga
O general Pinochet propôs,
pessoalmente, o diálogo com
oposicionistas que rejeitem o
marxismo, passando por cima
das negociações da Junta Militar com a oposição. (Página 15)

Reagan em Reilqavik
Ao chegar em Reikjavik para
reunião do final de semana
com Gorbachev, Ronald Reagan advertiu que não há garantias de sucesso, pois há divergências: "Não podemos rabiscar acordos às pressas e
sair falando no espírito de
Reikjavik." (Página 14)

Cotações
Cruzado: 2.697,35 (hoje),
2.709,49 (amanhã) e 2.721,68
(domingo). Dólar: Cz$ 13,77
(compra) e Cz$ 13,84 (venda).
Viagem: Cz$ 17,30. UNIF: Cz$
199,41 para IPTU e Cz$ 248,55
para ISS e taxa de expediente. UFERJ: Cz$ 186,99. OTN:
Cz$ 106,40. MVR: Cz$ 328,38.
Salário mínimo: Cz$ 804,00.
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O TRE da Paraíba depôs o
senador biônico Milton Cabral, eleito por via indireta
para mandato-tampão de 10
meses, em substituição ao governador Wilson Braga e ao
vice José Carlos Júnior, que
renunciaram para disputar
cargos eletivos. (Página 4)
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Manágua — Foto da Reuters
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Reverendo Jaime Wright, co-~
autor do projeto Brasil nunca
mais, denunciou torturas e
desaparecimentos nas delegacias policiais de todo o
país. E disse que foi mais
fácil defender os direitos humanos no governo de Maluf
em São Paulo do que tem sido
com Montoro. (Página 13)
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Repressão

CASA DO VINHO
AGRISUL — Grandes Promoções no II
Aniversário.
Aproveite e antecipe as
compras para o Natal. Sacadura Cabral
?28. 253-5343.
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Hasenfus confessou em entrevista

Sobrevivente
confessa que
CIA lhe paga

O americano Eugene Hasenfus,
único sobrevivente dos quatro tripulantes do avião derrubado na Nicarágua,
revelou ter realizado 10 missões para
abastecer os contras, partindo de El
Salvador e Honduras. Hasenfus afirmou
que ganhava três mil dólares por mês e
a operação era supervisionada por
3ue
ois cubanos naturalizados norte-americanos, "que trabalhavam para a CIA".
O governo dos EUA não aceitou
uma nota de protesto nicaragüense responsabilizando-o pela operação e voltou a ameaçar romper relações com a
Nicarágua se não tiver acesso imediato
a Hasenfus, que poderá ser julgado e
condenado a 30 anos de prisão. Os
corpos dos outros dois americanos que
estavam no avião já foram entregues
à embaixada em Manágua. (Página 15)

ATENÇÃO TAPETE
PERSA — Associação
de Colecionadores de
Tapete Persa/Oriental
do Brasil tem: Avaliação/Venda/Compra
c/certificado. Conserta-Lava 256-2919, 2552453 Sede-própria Magalhães.

Gebauer confessa que
fraude tem brasileiro

Fazenda de boi
gordo não é a
de João Durval

Antônio Tony Gebauer confessou
ter fraudado em mais de 6 milhões de
dólares o banco do qual era importante
executivo, o Morgan Guaranty Trust,
através de manipulações nas contas
mantidas ali por homens de negócio
brasileiros. Os nomes dos depositantes
brasileiros — Fernando Cicilio Almeida, Leonidas Borio, Francisco Catão e
Fernando Muniz de Souza — foram
divulgados ontem, em Nova Iorque,
pelo promotor Rudolph Giuliani, que
aceitou um compromisso entre Gebauer e o Morgan.
Amigo de empresários, políticos e
banqueiros em toda América Latina,
ex-negociador da dívida externa brasileira, Gebauer admite ter efetuado retiradas não autorizadas de 4,3 milhões de

O governador da Bahia, João Durval,
disse que não é sua a fazenda com bois
na televisão pelo programa
gordos exibida
"Minha
fazenda não tem piseido PMDB.
ironizou, explide
tênis",
na nem quadra
filmaram uma
adversários
cando que seus
Angeex-ministro
vizinha,
do
propriedade
ainda
lembrou
Durval
Io Calmon de Sá.
leiteira.
em
pecuária
que é especializado
A coligação PFL-PDS-PTB acusou,
no horário de propaganda gratuita na
televisão de ontem a noite, o candidato a
vice-governador da chapa de Waldir Pires,
Nilo Coelho, de vender boi gordo com
ágio a um frigorífico do estado. Como
prova, apresentou uma nota fiscal onde
está registrado que Nilo Coelho negociou
208 bois a Cz$ 245,00 a arroba e não ao
preço tabelado de Cz$ 215,00. (Pág. 2)

dólares de contas no Morgan sob o
nome de brasileiros. Parte dessas retiradas foram encobertas com depósitos
sob a forma de empréstimos, num total
de 2,9 milhões de dólares, que Gebauer
ajudou a disfarçar com extratos falsos e
outras falsificações de papéis do banco.
Ele se confessou culpado também da
sonegação de 1,7 milhões do dólares ao
fisco americano.
Em compensação, o Morgan —
cuja imagem sofreu severamente com a
revelação do escândalo, em maio último
— desiste de perseguir Gebauer judicialmente. Em São Paulo, Curitiba, Rio e
Paris, os brasileiros implicados no caso
recusaram-se a falar ou então negaram
qualquer tipo de envolvimento, também
acusando Gebauer de fraude. (Pág. 24)

TRE entrega só
Angra vaza mas Acidente deixa
5% dos títulos
TFR libera seu em Machline a
e culpa eleitor
dor dos órfãos
funcionamento
O TRE distribuiu até agora só 5%
do tio Cidão, em ItatiNa casa
O Tribunal Federal de Recursos
liberou o funcionamento da usina nuclear Angra 1, embora tenha apresentado vazamento de água com radioatívidade — sem contaminar o meio ambiente
— no circuito primário de refrigeração,
na madrugada de quarta-feira, conforme
noticiou o jornal Folha de S. Paulo.
Furnas Centrais Elétricas informou que
houve defeito "corriqueiro" numa válvula auxiliar durante testes.
Ao correr o boato de que grave acidente ocorria, moradores de Angra dos
Reis e Parati chegaram a fazer as malas
para sair da área. Lideranças ecológicas
estiveram na usina, mas nada lhes foi informado. O deputado Liszt Vieira (PT)
ironizou: "É mais fácil vazar radiação da
usina do que informações." (Página 9)

pobre
ba, Rosana Cristina, 11 anos, e Ricardo, de
seis, ainda não entenderam muito bem o
drama que vivem. Os primos inventam
palhaçadas para fazê-los rir, o que raramente conseguem. Há 18 dias, perderam o pai,
a mãe e a avó num acidente em que foram
os únicos sobreviventes, além do empresario Matias Machline, que bateu com seu
Mercedes no velho Volkswagen em que
viajavam.
Cidão os assumiu como filhos e não
admite que ninguém mais os adote. Ricardo, mais que Cristina, não percebe toda a
tragédia. Disseram-lhe que o pai está no
céu, mas ele costuma vê-lo à noite.
Machline, recuperado de ferimentos leves,
atormenta-se com as mortes e os órfãos
— e promete ajudá-los, enquanto retoma
aos poucos suas atividades. (Página 12)

—
MOREV BOOGIE O menor pre- • CAIÇARAS ' GÁVEA " IATE COBRA-SUB — Tudo p/mergu- ALFA ROMEU 81 E 83 T14
Comp. revisado a gar. ot. est.
lho pelo menor preço do Rio.
CLUBE • COUNTRY CLUB •
ço do Rio. Aussie 3x580 Mo
F.
Xavier,
•
fácil.
S.
troca,
ac.
Todos os cartões de crédito.
ITANHANGA
rey 140. 3x760. Mach 3x1050.
JOCKEY CLUB
• CAD. DO MARACANÃ.
CAMPINQ-TUR Copa 235- 352-B 234-3780.
Aceitamos cartões de crédito.
53167255-7483. Centro 224- BRASlUA/75 — Bege t/equiCAMPING-TUR Copa 235- COMPRA E VENDA — 2672244256. Rio Sul 541*446.
5316/ 255-7483. Centro
7266 LALAU.
pado. Vendo barato — NOVA
4526 Rio Sul 541-0446.
TEXAS Rua Frei Caneca. 55 —
RECEPCIONISTAS — Rapaz MOTORISTA PARTICULAR —
Tel. 224-8922 — 224-9843.
ou senhor, precisa-se p/ trabaAUX.ENFEHMAGEM — Com
Experiência comprovada carlhar estacionamento automáti- teira mínimo 2 anos família CHEVETTE LUXO 82 — Gas.
prática injeções endovenosas.
Campos,
Rua
Siqueira
co. ótimo salário. Rua Min.
tratamento. Idade 40/50. Tra- branco, super novo. Troco/fin.
R. Cde. Bonfim. 753-AT: 28843/1.101. Contato somente
Viveiros de Castro 157 Copa- tar 275-0322 Luiz Freire Hor.
9991.
08/12 horas.
cabana.
Comercial.

ATO ORIGINAL — Exposição permanente de
Obras Contemporâneas
de Ceramistas: Skoko
Suzuki, Megumi, Yoasa
etc. Compre c/ Cartão
de Crédito. Av. Armando Lombardi, 800 Lj. 65H Condado de Cascais
399-6966.

VOLPI — Tapeçaria
autent. 1.40 x 90.
Grauben, Bracher, Rosina. Construtivos do
acervo. KLEE GALERIA DE ARTE. Ataulfo
de Paiva, 135 Loja
210. Tel. 259-2394.

dos 3 milhões 366 mil 410 títulos do
município do Rio. O atraso é atribuído à
desinformação dos eleitores, mas o TRE
hesita em usar parte do horário gratuito da
TV para alertar que o prazo de entrega dos
títulos termina 10 de novembro. Admitese que, nesse ritmo, haverá congestionamento nos postos de distribuição.
O governador Leonel Brizola, usando direito de resposta concedido pelo
TRE, ocupará hoje dois minutos do horário gratuito do rádio, entre 20h e 21h.
Amanhã e domingo, Brizola falará cinco
minutos pela TV. Ontem, ele ganhou mais
15 minutos de rádio. As aparições de
Brizola serão para resposta a acusações do candidato a senador Hélio Fernandes, do PMDB. (Página 6-A e Cidade)

VELEIROS OCEÂNICOS — Clientes da Fast
Yachts colocam à venda
FAST-230.
veleiros:
Tel.: (011) 521-1944 —
Av. Eng° Eusébio Stevaus. 1519 — SP, e no
Rio Tel.: (02D24&4180
_ BIP 374 — ELIANE.

IATE CLUBE — CAL
CARAS — Country
Club—Jockey Club —
—•
Gávea-ltanhangá
do
Maracanã.
Cadeiras
Compro — Vendo —
Troco. Tels: 252-4887,
232-2637.
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Preço: CzS 4,00

Governo endurece e pega boi no pasto
Tempo
No Rio e em Niterói nublado
a parcialmente nublado.
Temperatura estável. Máxima: 30°, em Realengo e Santa
Cruz; mínima: 18,4°, no Alto
da Boa Vista. Foto do satélite
e tempo no mundo, página 16.

Loto
Nove apostadores acertaram
a quina — 22, 28,30,60 e 92 —
do concurso 361 da Loto. A
cada um caberá Cz$
1.882.321,10. (Página 16)

— Fomos buscar 2 mil bois e
trouxemos 2 mil — disse o ministro
da Fazenda, Dilson Funaro, satisfeito com a operação realizada
"com bom senso e inteligência". A
desapropriação poderá prosseguir
até o início da safra, em dezembro,
dependendo do aumento ou não da
venda dos bois gordos aos frigoríficos pelo preço do acordo de setembro: Cz$ 280,00 a arroba.

Dois mil bois foram desapropriados ontem, 21 anos depois de
ação semelhante do governo CasteIo Branco, na primeira medida de
força do governo Sarney contra a
propriedade privada. A desapropriação foi em três fazendas de
grandes pecuaristas dos Estados de
São Paulo, Mato Grosso do Sul e
Paraná, e o preço pago foi o do
congelamento: Cz$ 215,00 a arroba.

— Estamos pior que no regime
ditatorial, pois substituíram o entulho
autoritário pelo entulho demagógico
— disse o pecuarista Sérgio Lunardelli, que teve 700 bois desapropriados, em uma de suas fazendas, a Trevo. Já o presidente da UDR em São
Paulo, Roosevelt Roque dos Santos,
disse que o governo deveria ter tido
"um diálogo de composição".
(Págs.
17 a 20 e editorial Manada de erros)

O temor de que os peões da
Fazenda Campeiro, em Mato Grosso do Sul, tivessem sido armados
para receber o grupo encarregado
da desapropriação levou a Polícia
Federal a montar uma operação que
transformou Campo Grande em
praça de guerra. A Polícia Militar
reforçou com 20 homens o contingente de 30 agentes federais, mas o
grupo foi recebido com cafezinho.

Citrolândia/MS — Foto de Silvio Andrade

Cidade

O metrô volta a funcionar a
partir das 6h de hoje, mas só
depois do meio-dia estarão
operando todas as estações da
linha 1. (Página 1)
Secundaristas fizeram passeata para reivindicar meiapassagem nos ônibus. (Pág. 3)
Desembargador cassou liminar que permitia o funcionamento de máquinas de videopôquer. (Página 7)

Rubens Paiva
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O procurador-geral da República, Leite Chaves, autorizou
o procurador da Ia Auditoria
Militar do Rio de Janeiro a
tomar novo depoimento do
médico Amílcar Lobo. Leite
Chaves esteve com o presidente Sarney. (Página 13)
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Latifundiário
Superintendente do Incra/RS,
Carlos Freitas, disse que o mi—
da Justiça, Paulo Brosnistro "fala
mais como latifunsard,
diário do que como ministro",
defendendo seus 2 mil hectares e a Farsul (...) sentadinho
ao lado de Sarney." (Pág. 8)

Turismo

O roteiro com os lugares para ver e comprar as flores da
primavera na serra de Petrópolis.
O trem é a forma mais econômica e divertida de conhecer a Europa, através do Eurailpass. Cinco jovens contam
como fizeram a viagem.
Os preços, escalas e datas
de saídas e chegadas dos melhores cruzeiros marítimos do
mundo.
Pére Lachaise, o mais antigo cemitério de Paris, é um
ponto de atração turística.

Manáqua — Foto da Reuters
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Deposto
O TRE da Paraíba depôs o
senador biônico Milton Cabral, eleito por via indireta
para mandato-tampão de 10
meses, em substituição ao govérnador Wilson Braga e ao
vice José Carlos Júnior, que
renunciaram para disputar
cargos eletivos. (Página 4)

L

O americano Eugene Hasenfus,
único sobrevivente dos quatro tripulantes do avião derrubado na Nicarágua,
revelou ter realizado 10 missões para
abastecer os contras, partindo de El
Salvador e Honduras. Hasenfus afirmou
que ganhava três mil dólares por mês e
a operação era supervisionada por
ois cubanos naturalizados norte-ameri3ue
"que trabalhavam
canos,
para a CIA".
O governo dos EUA não aceitou
uma nota de protesto nicaragüense responsabilizando-o pela operação e voltou a ameaçar romper relações com a
Nicarágua se não tiver acesso imediato
a Hasenfus, que poderá ser julgado e
condenado a 30 anos de prisão. Os
corpos dos outros dois americanos que
estavam no avião já foram entregues
à embaixada em Manágua. (Página 15)

Reagan em Reikjavik
: Ao chegar em Reikjavik para
reunião do final de semana
com Gorbachev, Ronald Rea. gan advertiu que não há garantias de sucesso, pois há di-vergências: "Não podemos
rabiscar acordos às pressas e
'sair
falando no espírito de
Reikjavik." (Página 14)

Cotações
Cruzado: 2.697,35 (hoje),
2.709,49 (amanhã) e 2.721,68
~ (domingo). Dólar: Cz$ 13,77
(compra) e Cz$ 13,84 (venda).
Viagem: Cz$ 17,30. UNIF: Cz$
199,41 para IPTU e Cz$ 248,55
para ISS e taxa de expediente. UFERJ: Cz$ 186,99. OTN:
Cz$ 106,40. MVR: Cz$ 328,38.
Salário mínimo: Cz$ 804,00.
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Sobrevivente
confessa que
CIA lhe paga

O general Pinochet propôs,
pessoalmente, o diálogo com
oposicionistas que rejeitem o
marxismo, passando por cima
das negociações da Junta Militar com a oposição. (Página 15)
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Hosenfus confessou em entrevista

Pinochet dialoga

CAáA DO VINHO
AGRISUL — Grandes Promoções no II
;IAniversário. Aproveite e antecipe as
compras para o Natal. Sacadura Cabral
J-23. 253-5343.
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o matadouro
Escoltada por viaturas da Policia Federal e porpoteiais a çaváloia botodâ^sapropriada segue para

Repressão
Reverendo Jaime Wright, coautor do projeto Brasil nunca
mais, denunciou torturas e
desaparecimentos nas delegacias policiais de todo o
país. E disse que foi mais
fácil defender os direitos humanos no governo de Maluf
em São Paulo do que tem sido
com Montoro. (Página 13)
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ATENÇÃO TAPETE
PERSA — Associação
de Colecionadores de
Tapete Persa/Oriental
do Brasil tem: Avaliação/Venda/Compra
c/certificado. Conserta-Lava 256-2919, 255
2453 Sede-própria Ma
galhães.
.V."

Gebauer confessa que
fraude tem brasileiro
Antônio Tony Gebauer confessou
ter fraudado em mais de 6 milhões de
dólares o banco do qual era importante
executivo, o Morgan Guaranty Trust,
através de manipulações nas contas
mantidas ali por homens de negócio
brasileiros. Os nomes dos depositantes
brasileiros — Fernando Ciciho Almeida, Leônidas Borio, Francisco Catão e
Fernando Muniz de Souza — foram
divulgados ontem, em Nova Iorque,
pelo promotor Rudolph Giuüani, que
aceitou um compromisso entre Gebauer e o Morgan.
Amigo de empresários, políticos e
banqueiros em toda América Latina,
ex-negociador da dívida externa brasileira, Gebauer admite ter efetuado retiradas não autorizadas de 4,3 milhões de

dólares de contas no Morgan sob o
nome de brasileiros. Parte dessas retiradas foram encobertas com depósitos
sob a forma de empréstimos, num total
de 2,9 milhões de dólares, que Gebauer
ajudou a disfarçar com extratos falsos e
outras falsificações de papéis do banco.
Ele se confessou culpado também da
sonegação de 1,7 milhões de dólares ao
fisco americano.
Em compensação, o Morgan —
cuja imagem sofreu severamente com a
revelação do escândalo, em maio último
— desiste de perseguir Gebauer judicialmente. Em São Paulo, Curitiba, Rio e
Paris, os brasileiros implicados no caso
recusaram-se a falar ou então negaram
qualquer tipo de envolvimento, também
acusando Gebauer de fraude. (Pág. 24)

Fazenda de boi
gordo não é a
de João Durval
O governador da Bahia, João Durval,
disse que não é sua a fazenda com bois
na televisão pelo programa
gordos exibida
"Minha fazenda não tem
do PMDB.
piseina nem quadra de tênis", ironizou, explicando que seus adversários filmaram uma
propriedade vizinha, do ex-ministro AngeIo Calmon de Sá. Durval lembrou ainda
que é especializado em pecuária leiteira.
A coligação PFL-PDS-PTB acusou,
no horário de propaganda gratuita na
televisão de ontem à noite, o candidato a
vice-governador da chapa de Waldir Pires,
Nilo Coelho, de vender boi gordo com
ágio a um frigorífico do estado. Como
prova, apresentou uma nota fiscal onde
está registrado que Nilo Coelho negociou
208 bois a CzS 245,00 a arroba e não ao
preço tabelado de CzS 215,00. (Pág. 2)

TRE entrega só
Angra vaza mas Acidente deixa
5% dos títulos
TFR libera seu em Machline a
e culpa eleitor
dor dos órfãos
funcionamento
O TRE distribuiu até agora só 5%
do tio Cidão, em ItatiO Tribunal Federal de Recursos
liberou o funcionamento da usina nuclear Angra 1, embora tenha apresentado vazamento de água com radioatiyidade — sem contaminar o meio ambiente
— no circuito primário de refrigeração,
na madrugada de quarta-feira, conforme
noticiou o jornal Folha de S. Paulo.
Furnas Centrais Elétricas informou que
"corriqueiro" numa válhouve defeito
vula auxiliar durante testes.
Ao correr o boato de que grave acidente ocorria, moradores de Angra dos
Reis e Parati chegaram a fazer as malas
para sair da área. Lideranças ecológicas
estiveram na usina, mas nada lhes foi informado. O deputado Liszt Vieira (PT)
"É mais fácil vazar radiação da
ironizou:
usina do que informações." (Página 9)

Na casa pobre
ba, Rosana Cristina, 11 anos, e Ricardo, de
seis, ainda não entenderam muito bem o
drama que vivem. Os primos inventam
palhaçadas para fazê-los rir, o que raramente conseguem. Há 18 dias, perderam o pai,
a mãe e a avó num acidente em que foram
os únicos sobreviventes, além do empresario Matias Machline, que bateu com seu
Mercedes no velho Volkswagen em que
viajavam.
Cidão os assumiu como filhos e nâo
admite que ninguém mais os adote. Ricardo, mais que Cristina, não percebe toda a
tragédia. Disseram-lhe que o pai está no
céu, mas ele costuma vê-lo à noite.
Machline, recuperado de ferimentos leves,
atormenta-se com as mortes e os órfãos
— e promete ajudá-los, enquanto retoma
aos poucos suas atividades. (Página 12)

• GÁVEA • IATE COBRA-8UB — Tudo p/mergu- ALFA ROMEU SI E N TU —
MOREY BOOGIE O menor pre- • CAIÇARAS
' COUNTRY CLUB •
Comp. revisado c/ gar. ot. ost.
lho pelo menor preço do Rio.
oo do Rio. Aussie 3x580 Mo- CLUBE
Todos os cartões de crédito. ac. troca, tacil. S. F. Xavier.
JOCKEY CLUB • ITANHANGÁ
rey 140. 3x750. Mach 3x1050.
• CAD. DO MARACANÃ.
CAMPINO TUR Copa 235- 352-B 234-3780.
Aceitamos cartões de crédito.
5316/255-7483. Centro 224- BRASlUA/75 — Bege t/equiCAMPING-TUR Copa 235- COMPRA E VENDA — 2672244256. Rio Sul 541-0448.
Centro
7266 LALAU.
5316/ 255-7483.
pado. Vendo barato — NOVA
4526 Rio Sul 641-0446.
TEXAS Rua Frei Caneca. 55 —
—
—
Rapaz
PARTICULAR
RECEPCIONISTAS
MOTORISTA
Tel. 224-8922 — 224-9843.
ou senhor, precisa-se p/ trabaAUX ENFERMAGEM — Com
Experiência comprovada carLUXO 82 — Gas.
CHEVETTE
família
lhar estacionamento automâti- teira mínimo 2 anos
prática injeções ondovenosas
branco, super novo. Troco/fin.
Campos,
Rua
Siqueira
co. ótimo salário. Rua Min.
tratamento. Idade 40/50. Tra753-AT: 288R.
Bonfim.
Cde.
Viveiros de Castro 157 Copa- tar 275-0322 Luiz Freire Hor.
43/1.101. Contato somente
9991.
«•Mbana.
08/12 horas.
Comercial. <*,

ATO ORIGINAL — Exposição permanente de
Obras Contemporâneas
de Ceramistas: Skoko
Suzuki, Megumi, Yoasa
etc. Compre c/ Cartão
de Crédito. Av. Armando Lombardi, 800 Lj. 65H Condado de Cascais
Í99-6966.

VOLPI — Tapeçaria
autent. 1.40 x 90.
Grauben, Bracher. Rosina. Construtivos do
acervo. KLEE GALERIA DE ARTE. Ataulfo
de Paiva, 135 Loja
210. Tel. 25^2394.

dos 3 milhões 366 mil 410 títulos do
município do Rio. O atraso é atribuído à
desinformação dos eleitores, mas o TRE
hesita em usar parte do horário gratuito da
TV para alertar que o prazo de entrega dos
títulos termina 10 de novembro. Admitese que, nesse ritmo, haverá congestionamento nos postos de distribuição.
O governador Leonel Brizola, usando direito de resposta concedido pelo
TRE, ocupará hoje dois minutos do horário gratuito do rádio, entre 20h e 21h.
Amanhã e domingo, Brizola falará cinco
minutos pela TV. Ontem, ele ganhou mais
15 minutos de rádio. As aparições de
Brizola serão para resposta a acusações do candidato a senador Hélio Fernandes, do PMDB. (Cidade, Página 4 )

VELEIROS OCEÀNICOS —Clientes da Fast
Yachts colocam à venda
veleiros: FAST-230.
Tel.: (011) 521-1944 —
Av. Eng° Eusébio Stevaus. 1519 — SP. e no
Rio Tel.: (021)246-4180
— BIP 374 — ELIANE.

IATE CLUBE — CAICARAS — Country
Club — Jockey Club —
—
Gávea-ltanhangá
Cadeiras do Maracanã.
Compro — Vendo —
Troco. Tels: 252-4887,
232-2637.
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Preço: CzS 4,00

Governo endurece e pega boi no pasto
Tempo
No Rio e em Niterói nublado a
parcialmente nublado. Temperatura estável. Máxima: 30°
em Realengo e Santa Cruz;
mínima: 18,4° no Alto da Boa
Vista. Foto do satélite e tempo
no mundo, página 16.

Loto
a
Nove apostadores acertaram
quina — 22,28,30,60 e 92 — do
concurso 361 da Loto. A cada
um caberá Cz$ 1.882.321,10.
(Página 16)

n^io mil
m;i bois
hnic foram
fnram desaproHpsanroDois
de
priados ontem, 21 anos depois
ação semelhante do governo Castelo Branco, na primeira medida de
força do governo Sarney contra a
propriedade privada. A desaprode
priação foi em três fazendas
de
Estados
dos
grandes pecuaristas
São Paulo, Mato Grosso do Sul e
Paraná, e o preço pago foi o do
congelamento: Cz$ 215,00 a arroba.

da
OO temor de que os peões da
Fazenda Campeiro, em Mato Grosso do Sul, tivessem sido armados
para receber o grupo encarregado
da desapropriação levou a Polícia
Federal a montar uma operação que
transformou Campo Grande em
praça de guerra. A Polícia Militar
reforçou com 20 homens o contingente de 30 agentes federais, mas o
grupo foi recebido com cafezinho.

— Estamos pior que no regime
—
ditatorial, pois substituíram o entulho
autoritário pelo entulho demagógico
— disse o pecuarista Sérgio Lunardelli, que teve 700 bois desapropriados, em uma de suas fazendas, a Trevo. Já o presidente da UDR em São
Paulo, Roosevelt Roque dos Santos,
disse que o governo deveria ter tido
"um diálogo de composição".
(Págs.
17 a 20 e editorial Manada de erros)

— Foto de Silvio Andrade
'A-A.' Citrolândia/MS
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Metrô
O metrô volta a funcionar a
partir das 6h de hoje, mas só
depois do meio-dia estarão
operando todas as estações da
linha 1. (Página 6-B)

— Fomos buscar 2 mil bois e
—
trouxemos 2 mil — disse o ministro
da Fazenda, Dilson Funaro, satisfeito com a operação realizada
"com bom senso e inteligência". A
desapropriação poderá prosseguir
até o início da safra, em dezembro,
dependendo do aumento ou não da
venda dos bois gordos aos frigoríficos pelo preço do acordo de setembro: Cz$ 280,00 a arroba.
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Rubens Paiva
O procurador-geral da República, Leite Chaves, autorizou
o procurador da Ia Auditoria
Militar do Rio de Janeiro a
tomar novo depoimento do
médico Amílcar Lobo. Leite
Chaves esteve com o presidente Sarney. (Página 13)

Latifundiário
Superintendente do Incra/RS,
Carlos Freitas, disse que o ministro da Justiça, Paulo Brossard, fala mais como latifundiário do que como ministro,
defendendo seus 2 mil hectare; e a Farsul (...) sentadinho
ao lado de Sarney. (Pág. 8)
MHsnan

Turismo

O roteiro com os lugares para
ver e comprar as flores da
primavera na serra de Petrópolis.
O trem é a forma mais ecoCômica e divertida de conhecer a Europa, através do Eurailpass. Cinco jovens contam
como fizeram a viagem.
Os preços, escalas e datas
de saídas e checadas dos melhores cruzeiros marítimos do
mundo.
Pére Lachaise, o mais antigo cemitério de Paris, é um
ponto ri ?. atração turística.
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Cotações

Cruzado: 2.697,35 (hoje),
2709,49 (amanhã) e 2.721.68
(domingo). Dólar: Cz$ 13,77
(compra) e Cz$ 13,84 (venda).
Viagem: Cz$ 17,30. Unif: Cz$
199,41 para IPTU e Cz$ 248,55
para ISS e taxa de expediente.
Uferj: Cz$ 186,99. OTN: Cz$
106,40. MVR: Cz$ 328,38. Salario mínimo: Cz$ 804.
CASA DO VINHO
AGRISUL — Grandes Promoções no II
Aniversário. Aproveite e antecipe as
compras para o Natal. Sacadura Cabral
228. 253-5343.

-*-^T:^^^*™tSI__bRbãÍsIÍ_B

mw\m MH

BH
__h_H

VÍlmwm^-i^f^^^^^mafMmW1'.-. *¦•¦'¦• :¦ wteáí'~"'.¦':^'---*:^~.

'¦¦;¦;

-^-y-Aslwipl-^Sí

II

segue para o matadouro
lííS^Tõr^íaíiímí» da Polícia Federal e por policiai* a cavalo, a boiada desapropriada
Manágua — Foto da Reuters

Reagan em Reikjavik

O general Pinochet propôs,
pessoalmente, o diálogo com
oposicionistas que rejeitem o
marxismo, passando por cima
das negociações da Junta Militar com a oposição. (Página 15)
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O TRE da Paraíba depôs o
senador biônico Milton Cabral, eleito por via indireta
para mandato-tampão de 10
meses, em substituição ao governador Wilson Braga e ao
vice José Carlos Júnior, que
renunciaram para disputar
cargos eletivos. (Página 4)

Pinochet dialoga
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Deposto

Greve decretada pelos sindicatos peronistas paralisou
Buenos Aires, onde 80 mil trabalhadores fizeram passeata
criticando o governo e exigindo a suspensão do pagamento
da dívida externa. (Página 15)
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Reverendo Jaime Wright, coautor do projeto Brasil nunca
mais, denunciou torturas e depaparecimentos nas delegaei.. 3 policiais de todo o país. E
disse que foi mais fácil defender os direitos humanos no
governo de Maluf em São Paulo do que tem sido com Montoro. (Página 13)

Greve na Argentina
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Repressão

Ao chegar em Reikjavik para
reunião do final de semana
com Gorbachev, Ronald Reagan advertiu que não há garantias de sucesso, pois há divergências: "Não podemos rabiscar acordos às pressas e
sair falando no espírito de
Reikjavik". (Página 14)
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Hasenfus confessou em entrevista

Sobrevivente
confessa que
CIA lhe paga
O americano Eugene Hasenfus,
único sobrevivente dos quatro tripulantes do avião derrubado na Nicarágua,
revelou ter realizado 10 missões para
abastecer os contras, partindo de El
Salvador e Honduras. Hasenfus afirmou
que ganhava três mil dólares por mês e
a operação era supervisionada por
ois cubanos naturalizados norte-ameri3ue
canos, "que trabalhavam para a CIA".
O governo dos EUA não aceitou
uma nota de protesto nicaragüense responsabilizando-o pela operação e voltou a ameaçar romper relações com a
Nicarágua se não tiver acesso imediato
a Hasenfus, que poderá ser julgado e
condenado a 30 anos de prisão. Os
corpos' dos outros dois americanos que
estavam no avião já foram entregues
à embaixada em Manágua. (Página 15)

ATENÇÃO TAPETE
PERSA — Associação
de Colecionadores de
Tapete Persa/Oriental
do Brasil tem: AvaliaçâoA/enda/ Compra
c/certificado. Conserta-Lava 256-2919. 2552453 Sede-própria Magalhães.

Gebauer confessa que
fraude tem brasileiro
Antônio Tony Gebauer confessou
ter fraudado em mais de 6 milhões de
dólares o banco do qual era importante
executivo, o Morgan Guaranty Trust,
através de manipulações nas contas
mantidas ali por homens de negócio
brasileiros. Os nomes dos depositantes
brasileiros — Fernando Ciciho Almeida, Leonidas Borio, Francisco Catão e
Fernando Muniz de Souza — foram
divulgados ontem, em Nova Iorque,
pelo promotor Rudolph Giuliani, que
aceitou um compromisso entre Gebauer e o Morgan.
Amigo de empresários, políticos e
banqueiros em toda América Latina,
ex-negociador da dívida externa brasileira, Gebauer admite ter efetuado retiradas não autorizadas de 4,3 milhões de

Fazenda de boi
gordo não é a
de João Durval

dólares de contas no Morgan sob o
nome de brasileiros. Parte dessas retiradas foram encobertas com depósitos
sob a forma de empréstimos, num total
de 2,9 milhões de dólares, que Gebauer
ajudou a disfarçar com extratos falsos e
outras falsificações de papéis do banco.
Ele se confessou culpado também da
sonegação de 1,7 milhões do dólares ao
fisco americano.
Em compensação, o Morgan —
cuja imagem sofreu severamente com a
revelação do escândalo, em maio último
— desiste de perseguir Gebauer judicialmente. Em São Paulo, Curitiba, Rio e
Paris, os brasileiros implicados no caso
recusaram-se a falar ou então negaram
qualquer tipo de envolvimento, também
acusando Gebauer de fraude. (Pág. 24)

O governador da Bahia, João Dur-"
vai, disse que não é sua a fazenda com
televisão no
bois gordos exibida pela
"Minha fazenda'
do
PMDB.
programa
não tem piscina nem quadra de tênis",
ironizou, explicando que seus adversarios filmaram uma propriedade vizinha,
do ex-ministro Ângelo Calmon de Sá.
Durval lembrou ainda que é especializado em pecuária leiteira.
O compositor Chico Buarque de
Holanda mandou telegrama ao TRE da
Bahia pedindo que seja proibida a
utilização da música Boi Voador, de sua
autoria, como fundo musical da propa-?
ganda da candidatura Josaphat Mari-,
nho no horário de propaganda gratuita
no rádio e na televisão. A marchinha
vinha servindo de trilha sonora para as
acusações contra Nilo Coelho. (Pág. 2)

TRE entrega só |
Angra vaza mas Acidente deixa
5% dos títulos I
TFR libera seu em Machline a
e culpa eleitor |
dor dos órfãos
funcionamento
O TRE distribuiu até agora só 5%:]
do tio Cidão, em ItatiNa casa
de Recursos
O Tribunal Federal
liberou o funcionamento da usina nuclear Angra 1, embora tenha apresentado vazamento de água com radioatívidade — sem contaminar o meio ambiente
— no circuito primário de refrigeração,
na madrugada de quarta-feira, conforme
noticiou o jornal Folha de S. Paulo.
Furnas Centrais Elétricas informou que
"corriqueiro" numa válhouve defeito
vula auxiliar durante testes.
Ao correr o boato de que grave acidente ocorria, moradores de Angra dos
Reis e Parati chegaram a fazer as malas
para sair da área. Lideranças ecológicas
estiveram na usina, mas nada lhes foi informado. O deputado Liszt Vieira (PT)
"É mais fácil vazar radiação da
ironizou:
usina do que informações." (Página 9)

pobre
ba, Rosana Cristina, 11 anos, e Ricardo, de
seis, ainda não entenderam muito bem o
drama que vivem. Os primos inventam
palhaçadas para fazê-los rir, o que raramente conseguem. Há 18 dias, perderam o pai,
a mãe e a avó num acidente em que foram
os únicos sobreviventes, além do empresario Matias Machline, que bateu com seu
Mercedes no velho Volkswagen em que
viajavam.
Cidão os assumiu como filhos e não
admite que ninguém mais os adote. Ricardo, mais que Cristina, não percebe toda a
tragédia. Disseram-lhe que o pai está no
céu, mas ele costuma vê-lo à noite.
Machline, recuperado de ferimentos leves,
atormenta-se com as mortes e os órfãos
— e promete ajudá-los, enquanto retoma
aos poucos suas atividades. (Página 12)
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rev 140.3x750. Mach 3x1050.
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5316/ 255-7483. Centro 224- 7266 LALAU.
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TEXAS Rua Frei Caneca. 55 —
4526 Rio Sul 541-0446.
RECEPCIONISTAS — Rapaz MOTORISTA PARTICULAR — Tel. 224-8922 — 224-8843.
ou senhor, precisa-se p/ traba- Experiência comprovada carAUX.ENFERMAGEM — Com
— Gas.
lhar estacionamento autométi- teira mínimo 2 anos família CHEVETTE LUXO 82
prática injeções endovenosas.
Campos,
tratamento. Idade 40/50. Tra- branco, super novo. Troco/fin.
Rua
co. Ótimo 3alário. Rua Min.
Siqueira
753-AT:
288R.
Cde.
Bonfim.
157
CopaFreire
Hor.
somente
de
Castro
Contato
Viveiros
tar
Luiz
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ATO ORIGINAL — Exposição permanente de
Obras Contemporâneas
de Ceramistas: Skoko
Suzuki, Megumi, Yoasa
etc. Compre d Cartão
de Crédito. Av. Armando Lombardi, 800 Lj. 65H Condado de Cascais
399-6966.

VOLPI — Tapeçaria
autent. 1.40 x 90.
Grauben, Bracher, Rosina. Construtivos do
acervo. KLEE GALERIA DE ARTE. Ataulfo
de Paiva, 135 Loja
210. Tel. 259-2394.

dos 3 milhões 366 mil 410 títulos dcA
município do Rio. O atraso é atribuído
à desinformação dos eleitores, mas o;
TRE hesita em usar parte do horário,
o praza
gratuito da TV para alertar que 10
de;
termina
títulos
dos
de entrega
ritmo,,
nesse
Admite-se
novembro.
que,
haverá congestionamento nos postos de
distribuição.
jí
O governador Leonel Brizola,"
usando direito de resposta concedido
minutos
pelo TRE, ocupará hoje dois
do horário gratuito do rádio, entre 20h
e 21h. Amanhã e domingo, Brizola falará cinco minutos pela TV. Ontem, ele
As
ganhou mais 15 minutos de rádio.
aparições de Brizola serão para resposta
a acusações do candidato a senador Hélio Fernandes, do PMDB. (Página 6-a)

VELEIROS OCEANICOS — Clientes da Fast
Yachts colocam à venda
veleiros: RANGER-22.
Tel.. (011) 521-1944 —
Av. Eng° Eusébio Stevaus. 1519 —SP, e no
Rio Tel.: (021)2464180
— BIP 374 — ELIANE.

IATE CLUBE — CAICARAS — Country
Club — Jockey Club -rA:
-rki
Gávea-ltanhangá
Cadeiras do Maracanã.
Compro — Vendo -^.
Troco. Tels: 252-4887,
232-2637.
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Coluna
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do

PMDB

Castello

paulista

e perde
ganha
de São Paulo,
do
PMDB
instabilidade
A principalmente das suas figuras exponenciais, continua a ser o fato dominante
desse período pré-eleitoral. Os líderes renão
presentantivos do partido no estado
trabao
ou
subestimaram
atenção
deram
lho de formiga do Sr Orestes Quercia
o
para, à maneira de Maluf, conquistar
Todos
domínio da convenção partidária.
eles sabiam que não havia identidade entre
as aspirações do vice-governador e a imasoubegem do PMDB paulista, mas não
ram fazer com que prevalecesse sua posição no partido desde que o senador Fernando Henrique Cardoso perdeu a eleição
para prefeito da capital.
A derrota do senador foi a senha para
que o Sr Orestes Quercia se sentisse liberado para prosseguir na manipulação dos
diretórios e conquistar de baixo para cima
sua indicação como candidato a governador. O Sr Fernando Henrique Cardoso,
que parecia ser o grande trunfo pemedebista para a disputa eleitoral, estava crucificado numa batalha inglória para a qual
dera a contribuição da sua inexperiência
em prélios eleitorais e de sua boa fé nas
disputas majoritárias. Afinal, sua experiência resumia-se à conquista da suplência
do Sr Franco Montoro, quando se elegeu
senador por São Paulo.
Os principais dirigentes do partido em
São Paulo não se deram conta da extensão
da derrota e da sua repercussão nos destinos do PMDB. No fundo, os Srs Franco
Montoro e Ulysses Guimarães terão visto,
antes de mais nada, a queima de um
eventual competidor na eleição presidenciai de 1988 ou 89. Nada fizeram para
impedir o controle do PMDB paulista pelo
vice-governador, que escolheu o Sr Almino Afonso presidente do partido quando a
cúpula pretendia situar no posto o senador
Severo Gomes, que não estava envolvido
no episódio eleitoral deste ano. O Sr
Almino Afonso não somente subiu à chefia do partido no estado como foi escolhido pelo mesmo Quercia seu companheiro
de chapa, num gesto de desafio aos que
aparentemente dominavam a opinião pemedebista do estado,
í
Os baixos índices de aceitação popular
do candidato a governador provocaram o
afastamento de fato de sua campanha dos
dois candidatos ao Senado e de diversos
que ostensivametne optaram peo candidato do PTB. O Sr Antônio Ermí{jrefeitos
rio de Moraes ainda não pensava em
candidatar-se ao Palácio dos Bandeirantes
quando observava a amigos do PMDB que
eles colaboravam para pôr no governo
paulista por mais quatro anos um homem
sem importância, que não iria levar a
palavra de São Paulo nas decisões da
República.
Quando se tornou evidente a mcapacidade do comando do PMDB de trocar de
candidato ou de organizar em torno dele o
partido, o ex-ministro Roberto Gusmão
conseguiu o consentimento do empresário
da Votorantim para lançar o seu nome e
tentar galvanizar a opinião paulista em
torno de alguém representativo, de modo
a evitar que São Paulo aparecesse perante
a nação governado de novo pelo Sr Paulo
Maluf ou pelo inexpressivo Sr Orestes
Quercia.
A armação política da candidatura
Ermírio de Moraes foi extremamente difícil. O PFL, que seria o seu leito natural,
foi tomado de assalto por malufistas enrustidos, e o PTB estava pendente do eventual interesse do prefeito da capital de
intervir no pleito. Mas o PTB foi afinal
dominado e assegurada a legenda para a
demarragem da campanha. Os líderes do
PMDB, que na intimidade estimulavam
esse lançamento, se preparavam para dobradinhas informais com o candidato, que,
de saída, se mostrou com alto índice de
preferência popular.
O Sr Ulysses Guimarães, por falta de
alternativa oficial, e o governador Franco
Montoro, por desejar firmar seu comando
sobre o partido, tornaram-se os bastiões
da resistência que iria favorecer, num
terceiro tempo, a candidatura do Sr Orestes Quercia. O principal objetivo parece
alcançado, que é afastar o risco do retorno
do Sr Paulo Maluf. E o Sr Antônio Ermírio está hoje sob a ameaça de ser crucificado pela indecisão e pelo oportunismo dos
líderes representativos do pensamento antimalufista de São Paulo. Os candidatos ao
Senado e os grandes eleitores do PMDB
hesitam, deixando que prefeitos intimidados recuem das suas decisões cívicas.
O candidato Antônio Ermírio continua a liderar as preferências do eleitorado,
mas a essa altura, sem espaço na televisão
e sem bases partidárias sólidas, corre o
risco de ser tragado pela ascensão do Sr
Orestes Quercia, símbolo do espírito governista que tradicionalmente se impõe no
Brasil aos partidos no poder. Definida a
candidatura Quercia como a candidatura
das forças estáveis do poder, dificilmente a
opinião independente de São Paulo terá
vez para enfrentar o grande PMDB, unido, coeso e indestrutível no apoio ao seu
líder dos momentos de mediocridade.
Com isso, São Paulo fica com uma só
opção para disputar a Presidência da República — o governador Franco Montoro.
Carlos Castello Branco
no

JORNAL DO BRASIL

Política

sexta-feira, 10/10/86

Sérgio Costa e Silva
15.186 - Dep. Estadual
Gov. Moreira- Sen. Nelson
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Chico
66Boi

Buarque não quer
9
no ar com
Voador
de

Josaphat
propaganda
Salvador — O compositor Chico Buarque, em telegrama ao Tribunal Regional Eleitoral, pediu que seja
proibida a utilização de sua música Boi voador, feita em
parceria com Rui Guerra, na propaganda do candidato da
coligação. PFL-PDS-PTB, Josaphat Marinho, pela televisão.
Levado ao ar pela primeira vez há uma semana com
grande impacto, o clip consiste num sobrevôo de terras da
fazenda do candidato a vice-governador pelo PMDB, Nilo
Coelho, em Guanambi, onde centenas de bois correm no
pasto, tendo como fundo musical a marchinha Boi voador.
Chico Buarque, no telegrama dirigido ao presidente
do TRE, Rui Trindade, afirma ter tomado conhecimento
da "utilização indevida" de sua composição na campanha
dos candidatos da coligação PFL-PDS-PTB e manifesta
repúdio "à utilização de nossa música por parte destes
senhores".
Em outro telegrama, encaminhado ao candidato do
PMDB a governador, Waldir Pires, Chico Buarque informou sobre o pedido feito ao TRE e reiterou seu apoio ao
ex-ministro da Previdência. Ele chegou a gravar um
depoimento para a campanha de Waldir, antes da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que restringiu aos
candidatos o horário de propaganda gratuita no rádio e na
TV.
No telegrama a Waldir, assinado também por Ruy
Guerra, Chico Buarque diz que se o TRE baiano não
impedir que Boi voador continue sendo usada como
da campanha de Josaphat Marinho, adotará
propaganda
"as
providências jurídicas necessárias".

Richa

defende

mandato

de
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Sarney
para
Recife — O ex-governador do Paraná, José Richa, candidato
"não ler dúvidas" de
TEREZAFERNANDES
ao
Senado
^jjjjj
que o próximo
pelo PMDB, disse
PTB •V" *
do PMDB mas fez uma ressalva;
República
sairá
da
presidente
afirmou que ainda é cedo para discutir o assunto e defendeu um
DEPUTADA ESTADUAL -14.267
mandato de seis anos para o presidente Sarney,"sobretudo se ele
Tereza Fernandes é um nome
consagrado no rádio e na televisão.
da opinião pública".
continuar com a preferência que tem hoje
Com destacada atuação na área
Richa afirmou que o PMDB fará "de 18 a 20 governadores"
de educação, Tereza Fernandes
e citou como nomes capazes de representar o partido no próximo
é Professora de Filosofia e Sociologia,
"Pedro
Docente da Pontifícia Universidade
pleito presidencial Ulysses Guimarães, Franco Montoro,
Católica de Petrópolis e Socretária
"a vontade
sua
candidatura
é
Disse
Arraes.
e
Miguel
Simon
de
Petrópolis
de Educação e Cultura
que
na gestão Paulo Gratacós.
de alguns amigos" e acrescentou: "Não tenho pensado nisso,' por
Vai trabalhar em favor da cultura e de um i|-1
enquanto. Não sou candidato". Quanto ao mandato de Sarney foi
melhor nível de educação para todos.
m . +Vl t ^ u _
enfático:"Embora a Constituinte tenha poder de reduzi-lo, áòhò
145
Escritório: Av. Graça Aranha,
804 • Tel.: 021 • 240-86b9 - RJ
que o tamanho já estabelecido deve ser mantido'.
Apoio
Richa vai participar em Recife de um comício do candidato a
governador Miguel Arraes como parte do esforço nacional do
PMDB para reforçar os candidatos da esquerda do partido em
Pernambuco. No aeroporto, ele foi recebido pelo presidente da
Caixa Econômica Federal, Marcos Freire, pelo candidato a vicegovernador Carlos Wilson Campos e pelo presidente do partido
no estado, advogado Fernando Correia.
Há um ano, o panorama era diferente quando o mesmo
Richa esteve em Recife para uma visita oficial. Como Marcos
Freire estava no palanque do candidato oficial do partido'a
prefeito, Sérgio Murilo, e do outro lado estava a dissidência'que
"áòti
apoiava Jarbas Vasconcelos, o ex-governador ouviu ós
grupos mas acabou não fazendo declaração de voto.
\\JJ
Ontem, ao lado de todos, Richa disse que a eleiçâò de
\S
Arraes é muito importante para o país: "Arraes é um homem de
uma lucidez política admirável e de influência na política nacional. Sua eleição é também essencial pois, como todos os
governadores eleitos, ele terá grande influência na Constituinte,
comandando a equipe de deputados e senadores que representaFazenda filmada pelo
rão o PMDB no Congresso".
Sobre a eleição de São Paulo, Richa acredita no favoritismo
PMDB não é de Durval
de Orestes Quercia: "Da forma como sua candidatura vem
Salvador —"Minha fazenda não tem piscina nem quadra de crescendo, não tenho dúvida de que pode chegar em primeiro". O'e
tênis. Eles filmaram outra e mostraram na televisão como se fosse ex-governador não acredita mais numa aliança entre Quérciá
minha". O comentário, em tom irritado, mas irônico, foi feito Ermírio.
ontem de manhã pelo governador João Durval (PFL) para alguns
assessores, enquanto folheava escrituras e notas ficáis que, em
Margarida descobre a
seguida, entregou à agência de propaganda DM-9, para serem
do
da
batalha
episódio
um
mais
TRE
em
do
usadas no programa
vocação na campanha
"boi voador"
que a coligação PFL-PDS-FTB e o PMDB vêm
travando no vídeo.
Terezinha Nunes
"Vamos dar um passeiozinho pelas fazendas de gado da
do
região de Feira de Santana, quase todas de correligionários
Recife — "O que passa pela cabeça do Marco
da agência D/ E,
Maciel?"
Essa pergunta sem resposta circulou nas rodas
professor Josaphat Marinho", dizia o locutor
contratada pelo PMDB, enquanto a câmara mostrava uma
pernambucanas
quando o ministro-chefe do Gabi-políticas
de
e
com
piscina quadra
a
5 de agosto desse ano, que o
nete
Civil
anunciou,
propriedade rural muito bem cuidada,
/Vt,
operadora
tênis, do ex-ministro Ângelo Calmon de Sá, presidente do Banco
segundo nome do PFL na disputa para o Senado seria a
{IlASSICO) turismo evasion Turtamo
Econômico.
tímida professora universitária Margarida Cantarelli, 42
TELS.: 235-4262 e 235-4863
TELS.: 287-3390 e 287-6238
anos, casada, dois filhos, jeito de freira e aversão 'á'
Logo depois, foi mostrada a Fazenda Nova Esperança,
0420500»1-0
EMBRATUR 009250041*8 EMBRATUR
"uma das
durante os
L" k>u6tt f&HETOS 'EX*UC*nvo4
qualquer tipo de maquilagem. Nem o próprio partido do
que o governador João Durval adquiriu
ministro confiou na ousadia e, para evitar surpresas,
últimos quatro anos", segundo o programa do PMDB. Mesmo
Maciel teve que presidir em Recife a convenção extraordique ficou foi a de que a
para um telespectador atento, a impressão"bois
gordos escondidos,
nária do PFL que oficializou a candidatura. Um movimene a quadra de tênis, junto com
piscina
MÉDICOS
to dissidente ameaçava descarregar os votos no senador do
CLASSIFICADOS JB
para a venda no mercado negro", como disse o locutor,
prontos
Consulte a seção 515
PL, Cid Sampaio, que havia proposto uma coligação.
estão todos na propriedade do governador.
Pernambucano vai dar mais um exemplo de pioneirismo ao país, elegendo a primeira senadora da república",
repetia sem cessar o ministro aos que buscavam explicaPARITÁRIAS
UNIVERSIDADE
ções. Poucos dias depois receberia más notícias: Margarida
Elas ó sào raabdaòe no Re. graças à
sequer aparecia nas pesquisas e, no interior, cresciam os
Lei ir 8B4 de LUIZ HENRIQUE UMA
movimentos dissidentes a favor de Cid. Hoje, dois meses
12.282
D
DA CALIFÓRNIA
depois, a história é outra: várias pesquisas, inclusive as
encomendadas pelo PMDB, apontam Margarida como a
Presente de pai para filho por apenas USS 30 p /dia
segunda colocada nas preferências para o Senado. Só
•
Seguro
pessoal
Acomodação em casa de tamllia
•
perde para o ex-governador Roberto Magalhães, séü
à
escola
Transporte
americana por 4 semanas
companheiro de partido, que é tido como favorito desde o
Atividades
programadas
Cursos p/todos os niveis (inclusive
'
início da campanha.
> Recepção e traslado em Los Angeles
POLÍTICOS
professores, executivos, etc
• 15 horas de aulas semanais
*5^^ 1 1
3 semanas de curso
Mudança
Laboratório de língua
*
3 refeições por dia
CAMISETAS
V
"O ministro tem o
Certificado no final do curso
Teste de avaliação
poder de fazer brotar uma planta
r
Livros
lot«". .icniKi il< • 1 OOO
na terra onde coloca a mão," diz um dos coordenadores da
em
aberto
Inscrições até: 15 de novembro de 86 Saidas individuais:
campanha do PFL, Jão Braga, que ao manusear as
unui.if U".
Saida em grupo: 02 de janeiro de 87 Temos video cassete da universidade á disposição
primeiras pesquisas, chegou a ficar desolado. Mas isso não
ENTREGA IMEDIATA
Solicite nossos folhetosirmã de
aconteceu apenas com os assessores de Maciel. A"Sincera221
9191
JAPAN A IR LINCS
Margarida, Mariinha, até hoje está surpresa:
'EROVA
Tels.: 255-9776 e Z55-9727
EMBRATUR 00009 00 41
mente, eu nunca acreditei que chegássemos a tanto;
V/AGG/
Sempre tive medo de margarida não emplacar".
A candidata confessa que chegou a temer nos primeiros momentos:"Era uma coisa nova, inovadora e de
resultado imprevisível. Fui em frente porque sou mulher e
Direito de greve
mulher, quando decide, vai em frente. De repente, passçi
a ser conhecida no estado todo. A televisão fez o milagre.
As mulheres estão como loucas nos comícios. Me puxam,
Tóxicos
me levam pra lá e pra cá, como um símbolo, mas ainda
bem que os homens também me aplaudem e prometem
votos.
Aborto
Margarida está bem diferente do que era há dois
meses — está mais desembaraçada, não despreza a calça
blusas de cores berrantes. O medo de aviáo
jeans e já usa "Era
tanta a correria que, de repente, me*>
Pena de morte
desapareceu.
vejo em pequenos aviões e até em helicópteros e nem
penso que já tive pavor de tudo isso". Até subir em
caminhão, colocando um pé no pneu e outro na carroceria
Reforma agrária
faz.
ela já"Maciel,
se você souber qualquer dia que eu voei em
da Conceição para a Praia de Boa
Morro
do
delta
asa
Público
Déficit
Viagem, acredite. É verdade", disse Margarida, na sema-,
na passada, ao ministro, de quem é assessora há 20 anos.
Para ser candidata, ela teve que se desligar da assessoria
Censura
parlamentar do ministro no Palácio do Planalto.
Como o PMDB dedicou-se até agora a combater o
Direito da mulher
ex-governador Roberto Magalhães, Margarida passa áo
largo da campanha e é a isso que se atribui muito do seti
sucesso. Ela nega, lembrando que já começou a ser'
atacada na televisão até pelas mulheres do PMDB. Uma
Estatização
delas, a deputada federal Cristina Tavares, disse na XV„„
não vota em mulher só porque é do mesmo
que mulher
sexo. "Votar em quem sempre trabalhou ao lado da.,
Parlamentarismo
mulher, o que não acontece com a candidata ao Senado",
recomendou Cristina.
Margarida se defende, alegando que era 1979 já era
do Gabinete Civil de Maciel, encarregada de ir ¦
NÃO.
chefe
OIJ
I MUITA COISA PODE MUDAR NO BRASIL.
descomprimindo o panorama político, recebendo todos os
movimentos reivindicatórios que iam desembocar no palácio e se aproximando da Igreja, através de dom Hélder
DEPENDE D0 SEII VOTO.
Câmara, de quem é amiga.
"Apenas eu fazia um trabalho quase anônimo e não
bem
estar
deve
você
votar
certo
E para
Era 15 de novembro, o Brasil vai eleger
,
me
iria
promover", afirma.
informado. Ouvindo a programação
seus deputados e senadores constituintes.
valeu a Margarida valiosos apoios
trabalho
Esse
já
Brasil,
do
ELEIÇÕES 86 da Rádio Jornal
Eles, com o mandato do povo, vão escrever
nacionais, como da deputada estadual do PMDB paulista^ >
você fica sabendo de tudo com todos os
Ruth Escobar, da jogadora de basquete Hortência e do»- •
a nova Constituição Brasileira, a lei maior
direito
você
tem
Afinal,
detalhes.
~~ •
maestro Marlos Nobre.
do País. Que define os princípios,
voto.
um
a
apenas
mulheres
votos
das
todos
os
tivesse
Se
pemambucá-T
feição
a
za e determina
Mas que pode
nas, Margarida se elegeria, pois elas somam hoje mais dedoTBrasil democrático que todos
Não é isso, porém, que ela eSTf';
de
130
50% do eleitorado.
leis
novas
as
decidir
desejam. Como vai ser este novo
"Desejo ser eleita com votos
de homens e ae '
milhões
de brasileiros.
querendo:
País, depende do seu voto.
muoeres e talvez o fato de não militar era movimentos
feministas esteja me valendo muito. De repente, não
represento uma ameaça aos homens e defendo um lugar ,
COES
para a mulher que não é o do homem, mas outro lugar, a
mesma oportunidade".
Margarida não se define ideologicamente com facilidade: "Acho que uma simples palavra não resume o que
pensamos. Isso acaba sendo um rótulo. Aqui em Pernambuco, por exemplo, está tão grande a salada partidária que
tem de tudo nos dois maiores partidos. Espero que se
criem novos partidos, mais ideológicos, para definir melhor. Sou uma pessoa a favor da democracia e de um
RÁDIO JORNAL DO BRASIL
desenvolvimento que leve em conta, cm primeiro lugar, as
necessidades básicas do povo, como o direito à saúde,
educação e alimento, sobretudo".
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Fazenda com boi gordo não é de Durval
Sérgio Costa e Silva
15.188 - Dep. Estadual

Salvador — "Minha fazenda não tem piscina nem quadra
de tênis. Eles filmaram outra, mostrando na televisão como se
fosse a minha". O comentário, em tom irônico, foi feito ontem
alguns assessode manhã pelo governador João Durval para 'fiscais
res, enquanto folheava escrituras e notas
que em
seguida entregaria à agência de propaganda DM-9 para serem
usadas no programa do TRE em mais um episódio da batalha
do Boi Voador que os governistas e o PMDB vêm travando no
vídeo.
"Vamos dar um
passeiozinho pelas fazendas de gado da
região de Feira de Santana, quase todas de correligionários do
professor Josaphat Marinho", dizia o locutor da agência D/E,
mostrava uma
contratada pelo PMDB, enquanto a câmara "até
de piscina
propriedade rural muito bem cuidada, dotada
e quadra de tênis". Mas a fazenda é do ex-ministro da Fazenda
Ângelo Calmon de Sá, presidente do Banco Econômico.
Logo depois, passa a ser mostrada a fazenda Nova
Esperança, "uma das que o governador João Durval adquiriu
durante os últimos quatro anos". Mesmo para um telespectador atento, a impressão é a de que a piscina e a quadra de
tênis, junto com "bois gordos, escondidos, prontos para a
venda no mercado negro", estão todos na propriedade do
governador.

instabilidade
A principalmente das suas figuras expoGov, Moreira- Sen. Nelson
nenciais, continua a ser o fato dominante
fSâ
VAMOS MUDAR O ESTADO DO RIO
desse período pré-eleitoral. Os líderes renão
estado
presentantivos do partido no
deram atenção ou subestimaram o trabaTEREZA FERNANDES
lho de formiga do Sr Orestes Quercia
PTB
o
conquistar
de
Maluf,
maneira
à
para,
!
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domínio da convenção partidária. Todos
Taraza Fernandes é um nome
eles sabiam que não havia identidade entre
consagrado no rádio e na televisão.
Com destacada atuação na área
as aspirações do vice-governador e a imade educação, Tereza Fernandes
soubenão
mas
PMDB
é Professora de Filosofia e Sociologia,
paulista,
gem do
Docente da Pontifícia Universidade
ram fazer com que prevalecesse sua posiCatólica de Petrópolis e Secretária
Ferde Educação e Cultura de Petrópolis
ção no partido desde que o senador
na gestão Paulo Gratacós.
Vai trabalhar em favor da cultura e ds um
nando Henrique Cardoso perdeu a eleição
melhor nível de educação para todos.
para prefeito da capital.
Escritório: Áv. Graça Aranha, 145
Coligação acusa vice
A derrota do senador foi a senha para
804 - Tel.: 021 - 240-8659 - RJ
li
que o Sr Orestes Quercia se sentisse libede Waldir de agiota
rado para prosseguir na manipulação dos
Salvador — A coligação PFL-PDS-PTB acusou, no
diretórios e conquistar de baixo para cima
do TRE de ontem à noite, o candidato a viceprograma
sua indicação como candidato a governagovernador da chapa encabeçada por Waldir Pires, Nilo
Coelho, de cobrar ágio na venda de boi gordo ao abatedouro
dor. O Sr Fernando Henrique Cardoso,
estatal Frisuba — Frigorífico Sul da Bahia.
trunfo
o
ser
pemedegrande
que parecia
Na denúncia, a coligação afirma que, antes do Plano
bista para a disputa eleitoral, estava cruciCruzado, Nilo Coelho, um dos maiores pecuaristas do estado,
ficado numa batalha inglória para a qual
vendia mensalmente ao frigorífico em torno de SOO bois, tendo
dera a contribuição da sua inexperiência
interrompido completamente as vendas depois do congelamento de preços.
em prélios eleitorais e de sua boa fé nas
Segundo a denúncia do programa de televisão do candidisputas majoritárias. Afinal, sua expedato
Josaphat Marinho, depois de muita insistência do Frisuriência resumia-se à conquista da suplência
ba, Nilo Coelho concordou em vender 208 bois em maio,
do Sr Franco Montoro, quando se elegeu
cobrando Cz$ 245,00 a arroba, ao invés do preço tabelado de
senador por São Paulo.
Cz$ 215,00. Como prova, foi apresentada aos telespectadores
a nota fiscal de número 2660, emitida pelo Frisuba para a
Os principais dirigentes do partido em
firma Nilo Moraes Coelho e Silvio Roberto Moraes Coelho,
São Paulo não se deram conta da extensão
com os valores mencionados.
da derrota e da sua repercussão nos destiO programa da coligação PFL-PDS-PTB terminou fazennos do PMDB. No fundo, os Srs Franco
do a seguinte pergunta no ar ao candidato pemedebista a
"Com
Montoro e Ulysses Guimarães terão visto,
que cara o senhor
governador da Bahia, Waldir Pires:
de
um
Sarney?".
o
a
agora
vai
enfrentar
antes de mais nada,
presidente
queima
eventual competidor na eleição presidenChico Buarque pede
ciai de 1988 ou 89. Nada fizeram para
impedir o controlp do PMDB paulista pelo
proibição de música
vice-governador, que escolheu o Sr AlmiChico Buarque quer impedir que o Boi Voador continue
rio Afonso presidente do partido quando a
a ajudar a campanha de Josaphat Marinho ao governo do
senador
o
no
situar
cúpula pretendia
posto
estado. Em telegrama ao TRE, ele pediu providências urgenSevero Gomes, que não estava envolvido
tes no sentido de que seja suspensa a utilização da composição
de sua autoria, em parceria com Ruy Guerra, como fundo
no episódio eleitoral deste ano. O Sr
musical de propaganda da coligação governista que vem sendo
Almino Afonso não somente subiu à cheapresentada no horário gratuito da televisão.
fia do partido no estado como foi escolhiO presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia,
seu
companheiro
do pelo mesmo Quercia
Ruy Trindade, afirmou que vai tirar o sinal da televisão do ar,
de chapa, num gesto de desafio aos que
através do Dentei", se a Rede Globo divulgar no domingo o
operadora
resultado da pesquisa do Ibope no estado. "Proibimos a
aparentemente dominavam a opinião pe¦VASMNTurhmo
divulgação e quem desrespeitá-la se sujeitará à lei", garantiu
.
medebista do estado.
Trindade. "Vamos oficiar o juiz eleitoral do Rio para que
TELS.: 235-4262 • 235-4863
TELS.: 287-3590 6 287-6238
Os baixos índices de aceitação popular
EMBMTU*
0430500*10
EMBR/UUR 0093300*14
também os jornais de lá não publiquem. Se o fizerem,
do candidato a governador provocaram o
wmm.
mm
podemos até apreender sua edições".
dos
afastamento de fato de sua campanha
de
diversos
e
dois candidatos ao Senado
prefeitos que ostensivamente optaram peIo candidato do PTB. O Sr Antônio ErmíEss á são lealdade no Rio. graças è
Lei it*884 de LUIZ HENRIQUE UMA
rio de Moraes ainda não pensava em
candidatar-se ao Palácio dos Bandeirantes
npBr 1
Presente de pai para filho por apenas US$ 30 p/dia
quando observava a amigos do PMDB que
i
eles colaboravam para pôr no governo
• Seguro pessoal
Acomodação em casa de família
• Transporte à escola
americana por 4 semanas
paulista por mais quatro anos um homem
Atividades programadas
Cursos p/todos os níveis (inclusive
sem importância, que não iria levar a
Recepção e traslado em Los Angeles
executivos, etc.)
POLÍTICOS
professores,
da
a 15 horas de aulas semanais
palavra de São Paulo nas decisões
3 semanas de curso
língua
de
Laboratório
3 refeições por dia
República.
CAMISETAS
'Quando
Certificado no tinal do curso
Teste de avaliação
se tornou evidente a incapaciLivros
&
dade do comando do PMDB de trocar de
Saldas individuais: em aberto
Inscrições ate: 15 de novembro de 86
o
Temos video cassete da universidade à disposição
candidato ou de organizar em torno dele
Salda em grupo: 02 de janeiro de 87
ENTREGA IMEDIATA
Solicite
folhetos
nossos
Gusmão
Roberto
partido, o ex-ministro
221 9191
'&ROMA
UAPAN AIR LINKS -i
conseguiu o consentimento do empresário
Tels.: 255-9776 e 255-9727
^rJ
V/ACCf
EMBAATUR 00009.00.41 0
da Votorantim para lançar o seu nome e
tentar galvanizar a opinião paulista em
torno de alguém representativo, de modo
a evitar que São Paulo aparecesse perante
a nação governado de novo pelo Sr Paulo
Maluf ou pelo inexpressivo Sr Orestes
A armação política da candidatura
Ermírio de Moraes foi extremamente difícil. O PFL, que seria o seu leito natural,
foi tomado de assalto por malufistas enrustidos, e o PTB estava pendente do eventual interesse do prefeito da capital de
intervir no pleito. Mas o PTB foi afinal
¦dominado e assegurada a legenda para a
demarragem da campanha. Os líderes do
PMDB, que na intimidade estimulavam
esse lançamento, se preparavam para dobradinhas informais com o candidato, que,
de saída, se mostrou com alto índice de
preferência popular.
O Sr Ulysses Guimarães, por falta de
alternativa oficial, e o governador Franco
Montoro, por desejar firmar seu comando
sobre o partido, tornaram-se os bastiões
da resistência que iria favorecer, num
terceiro tempo, a candidatura do Sr Orestes Quercia. O principal objetivo parece
alcançado, que é afastar o risco do retorno
do Sr Paulo Maluf. E o Sr Antônio Ermírio está hoje sob a ameaça de ser crucificado pela indecisão e pelo oportunismo dos
líderes representativos do pensamento antimalufista de São Paulo. Os candidatos ao
E para votar certo você deve estar bem
Senado e os grandes eleitores do PMDB
Em 15 de novembro, o Brasil vai eleger
informado. Ouvindo a programação
hesitam, deixando que prefeitos intimidaseus deputados e senadores constituintes.
ELEIÇÕES 86 da Rádio Jornal do Brasil,
dos recuem das suas decisões cívicas. .
Eles, com o mandato do povo, vôo escrever
O candidato Antônio Ermírio contivocê fica sabendo de tudo com todos os
lei
maior
a
a nova Constituição Brasileira,
detalhes. Afinal, você tem direito
nua a liderar as preferências do eleitorado,
do País. Que define os princípios,
a apenas um voto.
mas a essa altura, sem espaço na televisão
organiza e determina a feição
Mas que pode
o
sólidas,
corre
bases
todos
e sem
do Brasil democrático que
partidárias
decidir as novas leis de 130
risco de ser tragado pela ascensão do Sr
desejam. Como vai ser este novo
milhões de brasileiros.
Orestes Quercia, símbolo do espírito goPaís, depende do seu voto.
vernista que tradicionalmente se impõe no
Brasil aos partidos no poder. Definida a
E L E I COES
candidatura Quercia como a candidatura
das forças estáveis do poder, dificilmente a
opinião independente de São Paulo terá
vez para enfrentar o grande PMDB, unido, coeso e indestrutível no apoio ao seu
líder dos momentos de mediocridade.
Com isso, São Paulo fica com uma só
RÁDIO JORNAL DO BRASIL
opção para disputar a Presidência da Re—
o governador Franco Montoro.
pública
Carlos Castello Branco
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Richa defende mandato de seis
anos para Sarney

Recife — O ex-governador do Paraná, José Richa, candidato
ao Senado pelo PMDB, disse "não ter dúvidas" de que o próximo
presidente da República sairá do PMDB mas fez uma ressalva:
afirmou que ainda é cedo para discutir o assunto e defendeu um
mandato de seis anos para o presidente Sarney,"sobretudo se'ele
continuar com a preferência que tem hoje da opinião pública".
Richa afirmou que o PMDB fará "de 18 a 20 governadores"
e citou como nomes capazes de representar o partido no próximo
Pedro
pleito presidencial Ulysses Guimarães, Franco Montoro,
Simon e Miguel Arraes. Disse que sua candidatura é "a vontade
"Não
de alguns amigos" e acrescentou:
tenho pensado nisso, por
enquanto. Não sou candidato". Quanto ao mandato de Sarney foi
enfático: "Embora a Constituinte tenha poder de reduzi-lo, acho
que o tamanho já estabelecido deve ser mantido".

Apoio
Richa vai participar em Recife de um comício do candidato a
governador Miguel Arraes como parte do esforço nacional do
PMDB para reforçar os candidatos da esquerda do partida em
Pernambuco. No aeroporto, ele foi recebido pelo presidente da
Caixa Econômica Federal, Marcos Freire, pelo candidato à vjcegovernador Carlos Wilson Campos e pelo presidente do partido
no estado, advogado Fernando Correia.
Há um ano, o panorama era diferente quando o mesmo
Richa esteve em Recife para uma visita oficial. Como Marcos
Freire estava no palanque do candidato oficial do partido a
prefeito, Sérgio Murilo, e do outro lado estava a dissidência que
apoiava Jarbas Vasconcelos, o. ex-governador ouviu os dois
grupos mas acabou não fazendo declaração de voto.
Ontem, ao lado de todos, Richa disse que a eleição.de
Arraes é muito importante para o país: "Arraes é um homem de
uma lucidez política admirável e de influência na política nacional. Sua eleição é também essencial pois, como todos-os
governadores eleitos, ele terá grande influência na Constituinte,
comandando a equipe de deputados e senadores que representarão o PMDB no Congresso".
Sobre a eleição de São Paulo, Richa acredita no favoritismo
de Orestes Quercia: "Da forma como sua candidatura vem
crescendo, não tenho dúvida de que pode chegar em primeiro": O
ex-governador não acredita mais numa aliança entre Quercia e
^Ermírio.

Margarida descobre a.
vocação na campanha
Terézinha Nunes
"O
Recife —
que passa pela cabeça do Marcar
Maciel?" Essa pergunta sem resposta circulou nas rodas
políticas pernambucanas quando o ministro-chefe do Gabinete Civil anunciou, a 5 de agosto desse ano, que o
segundo nome do PFL na disputa para o Senado seria a
tímida professora universitária Margarida Cantarelli, 42.
anos, casada, dois filhos, jeito de freira e aversão a,
qualquer tipo de maquilagem. Nem o próprio partido do.
ministro confiou na ousadia e, para evitar surpresas,,
Maciel teve que presidir em Recife a convenção extraordi-.
nária do PFL que oficializou a candidatura. Um movimento dissidente ameaçava descarregar os votos no senador da.
PL, Cid Sampaio, que havia proposto uma coligação.
— Pernambucano vai dar mais um exemplo de •
pioneirismo ao país, elegendo a primeira senadora da'
república", repetia sem cessar o ministro aos que buscavam explicações. Poucos dias depois receberia más notí-'
cias: Margarida sequer aparecia nas pesquisas e, no
• interior, cresciam os movimentos dissidentes a favor dej
Cid. Hoje, dois meses depois, a história é outra: várias
pesquisas, inclusive as encomendadas pelo PMDB, apontam Margarida como a segunda colocada nas preferências
para o Senado. Só perde para o ex-governador Roberto •
Magalhães, seu companheiro de partido, que é tido como
favorito desde o início da campanha.

Mudança
"O ministro tem o
poder de fazer brotar uma planta.
na terra onde coloca a mão," diz um dos coordenadores da
campanha do PFL, Jão Braga, que ao manusear as
não
primeiras pesquisas, chegou a ficar desolado. Mas isso
irmã de
aconteceu apenas com os assessores de Maciel. A"SinceraMargarida, Mariinha, até hoje está surpresa:
mente, eu nunca acreditei que chegássemos a tanto:
Sempre tive medo de margarida não emplacar".
A candidata confessa que chegou a temer nos primei"Era uma coisa nova, inovadora e de,
ros momentos:
resultado imprevisível. Fui em frente porque sou mulher e
mulher, quando decide, vai em frente. De repente, passei
¦
a ser conhecida no estado todo. A televisão fez o milagre-,
As mulheres estão como loucas nos comícios. Me puxam,
me levam pra lá e pra cá, como um símbolo, mas ainda
bem que os homens também me aplaudem e prometem
"
votos."
Margarida está bem diferente do que era há dois
meses — está mais desembaraçada, não despreza a calça
blusas de cores berrantes. O medo de avião
jeans e já usa "Era
tanta a correria que, de repente, me,
desapareceu.
vejo em pequenos aviões e até em helicópteros e nem,
penso que já tive pavor de tudo isso". Até subir ern
caminhão, colocando um pé no pneu e outro na carroceria
ela já faz.
"Maciel, se você souber
qualquer dia que eu voei em
asa delta do Morro da Conceição para a Praia de Boa'
Viagem, acredite. É verdade", disse Margarida, na semana passada, ao ministro, de quem é assessora há 20 anos.
Para ser candidata, ela teve que se desligar da assessoria'
"""
parlamentar do ministro no Palácio do Planalto.
Como o PMDB dedicou-se até agora a combater o.
ex-governador Roberto Magalhães, Margarida passa ao
largo da campanha e é a isso que se atribui muito do seu
sucesso. Ela nega, lembrando que já começou a w
atacada na televisão até pelas mulheres do PMDB. Uma
delas, a deputada federal Cristina Tavares, disse na TV
não vota em mulher só porque é do mesmo',
que mulher
sexo. "Votar em quem sempre trabalhou ao lado da;
mulher, o que não acontece com a candidata ao Senado",,
recomendou Cristina.
Margarida se defende, alegando que em 1979 já era,
chefe do Gabinete Civil de Maciel, encarregada de ir,
descomprimindo o panorama político, recebendo todos os,
movimentos reivindicatórios que iam desembocar no palado e se aproximando da Igreja, através de dom Héldcr
«¦¦"'
Câmara, de quem é amiga.
"Apenas eu fazia um trabalho quase anônimo e tSSa
"*""'
iria me promover", afirma.
Esse trabalho já valeu a Margarida valiosos apoitts
nacionais, como da deputada estadual do PMDB paulista
Ruth Escobar, da jogadora de basquete Hortência e do
maestro Marlos Nobre.
Se tivesse todos os votos das mulheres pernambuca;
nas, Margarida se elegeria, pois elas somam hoje mais de
50% do eleitorado. Não é isso, porém, que ela está
"Desejo ser eleita com votos de homens e de
querendo:
mulheres e talvez o fato de não militar em movimentos
feministas esteja me valendo muito. De repente, não
represento uma ameaça aos homens e defendo um lugar
outro lugar, a
para a mulher que não é o do homem, mas
mesma oportunidade".
Margarida náo se define ideologicamente com facilidade: "Acho que uma simples palavra não resume o qué
pensamos. Isso acaba sendo um rótulo. Aqui em Pernambuco, por exemplo, está tão grande a salada partidária que
tem de tudo nos dois maiores partidos".

sexta-feira, 10/10/86
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São Paulo — Foto de Deco Graciano

Q uércia acha que

jatjassa*

f—""-

confisco de bois
lhe dá mais votos

Santos (SP) — No primeiro dia do confisco de bois, medida
vinha
defendendo diariamente, o que o ajudou a subir de
que
candidato do
posição na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes, o anunciou
sua
PMDB ao governo de São Paulo, Orestes Quercia,
nova bandeira de campanha: a defesa da manutenção do congelamento total de preços. Ele prometeu que nos próximos dias
entregará ao presidente Sarney um projeto pronto para ser
, encaminhado ao Congresso Nacional, descentralizando a físcali. zação do congelamento. Pela proposta, explicou, estados e
municípios passam também a fiscalizar os preços, além da Sunab.
Quercia escolheu o segundo maior colégio eleitoral do
"
— a Baixada Santista, com 656 mil eleitores, segunda
estado
"rriaior região consumidora de carne de São Paulo — para
capitalizar a defesa que vinha fazendo do confisco de gado,
""¦levando
centenas de pessoas a acompanhá-lo em passeatas e
visitas de campanha.
;""" "É claro que o confisco nos beneficiou eleitoralmente,
.'""porque os dois candidatos milionários de São Paulo (referindo-se
à Paulo Maluf e Antônio Ermírio) pressionavam o governo para
;'!nao tomar essa atitude, que nós defendíamos. Eles estavam ao
lado dos sonegadores e nós ao lado do povo, e por isso a medida
do presidente Sarney nos beneficia", disse.
Acompanhado de candidatos a deputado estadual e federal e
polo candidato ao Senado Mario Covas, Quercia só enfrentou
momentos de constrangimento em sua visita a Santos, a maior
ri cidade da Baixada Santista — onde foi recepcionado por cerca de
ouviu, algumas
6 cem cabos eleitorais e correligionários — quando
"outro" era o senador
vezes, a pergunta: "Cadê o outro?". O
•: Fernando Henrique Cardoso, também candidato à reeleição, com
quem Quercia tem relações difíceis e que não o acompanhou na
visita. Nesses momentos, Quercia limitou-se a responder, incomodado: "o outro não veio". , „. „.
..—"¦'.Em santos, tradicional fortaleza do PMDB e onde a antiga
; oposição nunca perdeu uma eleição durante o período de
ditadura, sempre atingindo a média de 80% dos votos, Quercia
aproveitou também para subir o tom dos seus ataques aos
adversários, especialmente ao candidato do PDS, deputado Paulo
-Máluf, com quem está emparelhado na disputa do segundo lugar,
de acordo com as últimas pesquisas.
_ ........ Ao comentar a música apresentada na véspera do"ohorário do
•PDS no rádio e na TV, cuja letra afirmava que
lugar de
"A cadeia
. -inércia é na cadeia", o candidato do PMDB retrucou:
-;*tugar para o Maluf, a vaga é dele e não pretendo ocupar o lugar
de ninguém." Ainda falando sobre Maluf e a sua promessa de que
',r*oMado que matar bandido será condecorado, Quercia comparou
"Não
pretendo fazer isso. Não
; •' o candidato do PDS a Hitler.
téflho, é claro, admiração por Hitler, mas ele nunca chegou a
tanto. O Maluf faz essa promessa porque gosta tanto do Hitler
que quer copiá-lo", acusou.
No litoral paulista, onde está projetada a continuação de
usinas nucleares, Quercia aproveitou-se habilmente da questão e
e
' pediu várias vezes ao governo que apure Iase responsabilidades
Angra que mantiveram em
os responsáveis por "colocando
', puna com rigor
a população em
segredo o vazamento da usina,
! risco". Durante toda a tarde, em visita aos jornais de Santos e em
Quercia disse estar recebendo
; campanha nas ruas e no porto,
"tubarões"
dos mais diversos setores
; denúncias de que vários
I estão se preparando para desrespeitar o congelamento de preços.
! i

m Wk

O governador Leonel Brizola procurou capitalizar para o PDT a determinação do presidente José
Sarney de mandar confiscar os bois de 20 fazendas
do Sul,
de São Paulo, Paraná e Mato Grosso
"aplicar uma
""dizendo
do
mais
fez
nada
ele
que
que
lei criada há mais de 20 anos pelo presidente João
'1,'Goulart,
da qual Darcy Ribeiro, como integrante do
"
Gabinete Goulart, é signatário". Em 1962, Jango
"'.idealizou
a Lei Delegada n° 4, cuja maior parte do
texto é de autoria de Cibillis Viana, candidato agora
¦ a vice-governador. Darcy à época ocupava o Ministério da Educação.
Usando essa argumentação, Brizola afirmou
ao contrário de prejudicar a campanha do
"só vai ajudar". O
DT, o ato de Sarney
?ue,
governa....dor admitiu que o partido vai usar este fato na
do TRE. Mas
campanha e até mesmo no horário
"em
Brizola, mesmo dizendo que
princípio" o PDT
sempre apoia a intervenção do Estado em casos de
" domínio econômico, não deixou de atacar o governo.
Sarney deveria deSegundo ele, o presidente"era
eu faria se
o
mitir sua equipe econômica —
"a que
começar pelo
. .fosse presidente da República" —
Funaro e todos aqueles que ao lado das medidas
intervencionistas foram responsáveis pela desorga" nização do abastecimento no país". Na opinião do
Governador, essa responsabilidade cabe aos autores
Plano Cruzado, a quem chamou de incompeten^,do
'.
tes e irresponsáveis".

Bl*OSSard — O deputado
João Herrmann (PMDB-SP)
acusou, após audiência com o
presidente José Sarney, o ministro da Justiça, Paulo Brossard, de ser o "baluarte da
direita dentro do governo", e
disse que pediu ao chefe do
governo para não permitir que
ele interfira na questão da reforma agrária.
Ele disse que o ministro Brossard está fazendo o "jogo pendular" entre os interesses do
PMDB e do PFL dentro da
Aliança Democrática.
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Faixa diz que comitê
foi fechado por obra
99
do "PMDB malufista

"Fomos fechados. Este é um ato
São Paulo —
do PMDB malufista". Com esses dizeres colocados
numa extensa faixa, os integrantes do comitê suprapartidário Avanço Democrático, fechado na última
terça-feira pelo TRE a pedido da comissão executiva do PMDB, fizeram um ato de protesto contra a
interdição e um apelo aos partidos políticos. O
comitê apoia o candidato do PTB, Antônio Ermírio
de Moraes, e os candidatos ao Senado, Fernando
Henrique Cardoso e Mário Covas, do PMDB.
De acordo com a decisão judicial, para que o
comitê tenha funcionamento legal seria necessário
que um partido político o assumisse. O comitê foi
organizado por intelectuais, artistas, empresários e
políticos de vários partidos e seus coordenadores são
o prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães
Teixeira (PMDB), o empresário Paulo Francini, os
jornalistas Jucá Kfouri e Osmar Santos e o ator Raul
Cortez.
"intolerante e desastrado"
Além de culpar o
Almino Afonso, os
PMDB,
do
regional
presidente
coordenadores disseram que a partir de hoje o
comitê seria transformado em associação, cujo registro em cartório será feito segunda-feira. Os
integrantes do comitê não demonstraram qualquer
preferência quanto ao apadrinhamento deste ou
daquele partido político.

Ermírio acusa Quercia
de explorar Cruzado
São Paulo — O candidato do PTB à sucessão
que seu
paulista, Antônio Ermírio de Moraes, disse"não
tem
adversário do PMDB, Orestes Quercia,
credibilidade para falar do Plano Cruzado". Em
campanha na favela da Vila Prudente, Ermírio
lembrou que no dia de lançamento do cruzado,
Quercia tinha dúvidas a respeito da eficácia do
plano, chegando a sugerir que o governo tratasse
primeiro da dívida externa.
A investida sobre a candidatura do PMDB faz
parte de uma mudança de rumos na campanha de
Ermírio, que até agora não atacava diretamente
nenhum de seus dois principais adversários—Paulo
Maluf (PDS) e Orestes Quercia. O próprio cândidato reconheceu que está pensando em alterar sua
estratégia.
O candidato petebista voltou a lembrar os
favores que a família Maluf obteve do"O Banco do
meu avô
Brasil em 1954, para criar a Eucatex.
foi sapateiro e nos tivemos três gerações de trabalho
sem nunca termos precisado de banco algum para
crescer", disse Ermírio que começa a dirigir seus
torpedos em duas direções.
Ele percorreu o bairro de Vila Prudente —
Zona Leste da cidade — e esteve na mais antiga
favela da Capital, localizada na região. O candidato
conversou por mais de 40 minutos com o prefeito da
favela, Manoel Francisco Espíndola, de 75 anos de
de Maluf —
idade. Criticou também a declaração
"os
condecorar
disse
que
policiais
pretender
que
matassem bandidos" — afirmando que um cândidato não deveria estimular a violência.
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TSE acolhe registro de
candidato condenado por
desacato à autoridade
Brasília — O Tribunal Superior Eleitoral aceitou o registro
da candidatura a deputado estadual de Jorge Yamazato (PFLSP), quarto colocado na preferência do eleitorado da Baixada
Santista. O TRE paulista havia negado o registro porque em 1961
o candidato foi condenado por desacato à autoridade porque
xingou um guarda, após um acidente de trânsito.
Abraçado à esposa Marina e um dos seus três filhos,
Yamazato chorou de emoção, alegando que sempre acreditara na
Justiça, apenas lamentando a perda de tempo, pois só restam 35
dias para a eleição. O prejuízo à candidatura não foi maior
porque ele não interrompeu a campanha na Baixada Santista.
Nascido em Itairi, filho de imigrantes japoneses, Yamazato é
plantador e exportador de bananas.
O candidato do PFL não conseguiu registro da candidatura
no TRE porque foi julgado e condenado à multa de dois mil
cruzeiros na época, mas não se preocupou em pedir a certiuáo de
reabilitação. Os juizes do TSE não foram unânimes em aceitar a
candidatura de Yamazato, que conseguiu o registro por quatro
votos a dois.

FESTIVAL- DO CAMARÃO
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Brizola lembra que
Darcy assinou a lei
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Plebiscito—O presidente José Sarney mostrou-se simpático à idéia de realizar um plebiscito nacional para aprovar a
nova Constituição, disse o procurador da Justiça Militar e
suplente de senador pelo PMDB do Paraná, Leite Chaves,
que fez a proposta durante audiência no Palácio do Planalto.
Para Leite Chaves, a consulta popular, reduzirá a influência
dos lobbies sobre a Constituinte, assegurando ao país uma
carta democrática. "Nenhum constituinte terá coragem de
defender privilégios de grupos, mas sim de criar novos direitos
para os cidadãos", comentou o Procurador da Justiça Militar.
Segundo Leite Chaves, a sucessão em São Paulo também foi
abordada na conversa e Sarney declarou que está confiante na
vitória do candidato do PMDB, Orestes Quercia após a reação
"Se o Quercia
que ele vem demonstrando nas pesquisas.
vencer, como espero, não terei problemas em São Paulo",
disse Sarney, conforme relato de Leite Chaves.
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O SUCESSO DE HOJE E DE SEMPRE

Camarão ao Safs
Camarão à Baiana
Bobó de Camarão
Camarão à Milanesa c/Arroz
Camarão Guisado c/Arroz
Vatapá
Camarão Grelhado à Grega
Camarão au Gratin
Camarão à Americana
Strogonoff de Camarão
Gamarão Doré à Grega

Venha aplaudir

ROSITA
GONZALES
Hoje
às 22 horas
em ponto
**•«•¦****•*•**¦*• + '

Reservas:
590-2694 e 280-1335

NAO CASTIGUEM 0 NOSSO RIO...
como retribuição à grande admiração que sempre tivemos "inpr São Paulo...
loco" e, caso
A violência em outros estados deverá ser resolvida
necessário, estaremos prontos a ajudar.
Somos todos irmãos...
O bem estar social e a segurança do povo é
dever do Estado. Temos absoluta certeza e
confiamos na inteligência de nossos irmãos
de São Paulo, que haverão de eleger um
governante que saiba resolver seus próprios
problemas. Já temos muitos por
aqui e, Deus querendo, os solucionaremos com inteligência e decisão.
Vamos exportar e nos dar somenPELA
te o que é bom...
MDUSTRIM.IUÇÜO
DO
RIO
a
defesa
Acima de tudo nos cabe
V0CE
PELA
irrestrita dos lares, das famílias,
MÍMICAS
E0SE0
E0SE0
\
jF
AGROPECUÁRIA.
VOTO
VOTO
.l.|F
MtllH",ES'
DO ESTADO
enfim, do cidadão em todo o país.
LEVADOS
Unidos chegaremos lá.
-:
idosas
A SERIO
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FINALMENTE
um jornal de combate, um jornal de pressão, um jornal de
explosão, de terça a sábado, em todas as bancas do país,
vinte páginas contra o mau humor, a farsa, a azia, a
úlcera, o latifúndio, a mentira, os prostituintes, a falta de
imaginação, um jornal a favor da gargalhada, da verdade,
da tesão, da alegria, da invenção, do novo brasil, do brasil
real. é

Nas compras entre CzJ 1.500,00 e CzS 2.500,00 o amigo (a) ganhará
uma garrafa de Jolymont Sauvignon. Caso o valor ultrapasse os
Cá 2.500,00 o brinde será uma garrafa de Libfrannilch alemão
(Josef Friederich)!
P^çouHrrAp» "%—°

VINHOS

Cl» 45.00
"
" 37.50
35.70
"
" 23.50
23.50
" 86.00
"
51.00
"
51.00
"
51.00
"
51,00
"
51.00

Conta d» FoucauM
Kaa Wem
Granja União Cabamet
Eacuna RoMcto
Eacuna Branco
Chateau Chandon Raeerva
Chateou Chanonn Tlnlo
Duqua da Bragança Riaaang
Duque da Bragança Cabemet
Latour Jamac
Cole Oaa Bianc

CzS 38.20
33.90
1
1
'
'
'
'
•
¦
'

31.00
19.90
19.90
77.60
37,90
40.60
40.60
46.80
46.80

PREÇO
UNITAmo
UNITÁRIO ESPECIAL
PREÇO

VINHOS
Sonnamberg
Champanha G. Auberl Me» Doce
Champanha Petertonga Meio Doce
Zahnngers
Chataau Ouvaber Tinto
Almadan Chenin Blanc
AJmadem Semillon
Eaefwatn Moael
Eceltoein Rono
Uebrramilch (J. Fnadench)

1

33.00
'
45.00
•
45,00
¦
37.50
"
33.00
77.00
"
77.00
32.00
32.00
'
118.00

24.70
42.80
41.90

27.90
25,90
56.20
56,20
26.90
26.90
93.90
cnlormar
de
Gostaríamos
1986!
que
|á
de
Outubro
o
mès
de
válida
somente
acima
sarA
para "Credicard".
OBS: A promoção
estamos trabalhando com o Cartão de Crédito
famosas.
Vinícolas
Durante o mès de aniversário estaremos degustando vários Vinhos de

Rua Sacadura Cabral, rf 228

Telefone: 253-5343
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a nossa turma é da pesada: tarso
ribeiro, luís carlos maciel, valério
paulo pilla, tom jobim, luís carlos
paulo caruso, sérgio de sousa,
peréio, fortuna

de castro, joão ubaldo
meinel, renato pompeu,
cabral, palmério dória,
roberto freire, jaguar,

UM GRANDE JORNAL
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JORNAL DO BRASIL

Política

sexta-feira, 10/10/86
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Arquivo — 16/6/86

Pemedebista pró-Itamar
Itido que o Brasil fizer tem que
Minascaixa de
ser em benef ício direto do povo. acusa
"empréstimos
políticos"
Se você pensa assim, vote em DELVI.
Belo Horizonte — O deputado Manoel Costa (PMDB-MG)
ingressou com ação popular na 4a Vara da Fraenda Pública contra
Minascaixa — Caixa Econômica do estado, seus ex-dirigentes
Brant e Romeu Queiroz (candidatos a deputados federal
.OTHft 1;1 (WÊÊÊÊÊÊÊÊà aeRoberto
PMDB) e Renato de Freitas e contra o atual
estadual
-
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pelo
"desvio de
presidente, José Maria da Silva Lopes, acusados de
de emprés-*
realização
e
dinheiro
de
recursos, malversação
público
timos políticos.
Manoel Costa, que apoia o candidato do MDP — Movimento Democrático Progressista, Itamar Franco, apresentou há cerca
de 20 dias as mesmas denúncias durante o horário de propaganda
"a
gratuita. Decidiu mover a ação popular, porque, como disse
sangria aos recursos da Minascaixa continuou a ser feita •
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FRANCISCO MANOEL DE MELLO FRANCO
Presidente do Conselho
Fiscal da Cia. Docas do Rio
de Janeiro, desde então.
Presidente da Comissão de
Implantação do Centro Internacional de Comércio,
grande projeto para a área
portuária, e que se destina
a dar ao Rio condições especiais como pólo de exportação para todo o
mundo.
Criador do projeto do Centro de Feiras e Exposições
— Rio Centro —, depois
executado pela Prefeitura
da Capital.
Criador do projeto do Autodromo da Barra, e iniciador
da obra concluída depois
pela Prefeitura da Capital.
Criador do projeto do Centro de Artes do Rio de janeiro, de maravilhosa concepção arquitetônica de Oscar
Niemeyer, a ser construído
no Aterro do Flamengo.
Criador da Financiadora de
Estudos e Projetos S.A. —
FINEP, único grande banco
financiador de pesquisa e
desenvolvimento do pais,
com sede no Rio. Foi seu 1o
Presidente, por 4 anos.
Presidente do Conselho de
Administração do Banco de
Desenvolvimento do Estado, BD-Rio.
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TRABALHO FEITO
PELO RIO
» Negociador, junto ao Governo Federal, e a Governos estrangeiros, do Projeto do Metrô. Coordenador
do Financiamento Orçamentário da obra, no Governo do Estado, e da definição da Linha 1, tal como
hoje existe.
*2» Criador do Projeto do Monotrilho do Rio de Janeiro,
com trens elevados sobre
pneus, negociado com missão japonesa. Linhas para a
Baixada e Barra daTijuca. O
projeto está hoje na Cia. do
Metrô, para ser por ela desenvolvido e explorado.
Criador do projeto do Porto
de Sepetiba, que gerou
iV condições excepcionais para o desenvolvimento ecol">;v
nômico do Estado. Eleito
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NÃO CHORES PELO PASSADO VAMOS
LEVANTAR O ESTADO DO RIO

PARA DEPUTADO ESTADUAL

ADEMAR ALVES
PTB — 14150
COM MORI IRA FRANCO

GRAÇASÀ SUA LUTA
VENCEMOS A
BATALHA DOS
ROYALTIES
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DEPUTADO FEDERAL

PARA DEPUTADO FEDERAL - PFL - 2533
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AMÉRICA DO SUL

Norte e Nordeste

rBUENOS AIRES

CAMINHOS DA BAHIA -1110 dias.

SUL D0 BRASIL MARAVILHOSO
8,10,11 e 12 dias.

Os litorais do Espirito Santo a Bahia, em maravilhosa sequència de belezas naturais e marcos históricos. Guarapari. Porto Seguro — Cidade Berço do Brasil —. Santa Cruz
Cabralia. Coroa Vermelha. Região do Cacau. Ilhéus etc. 4
noites em Salvador. Viagens rodoviárias e rodo-aéreas.

Possível extensão a Montevidéu e Punta
dei Este.
Curitiba. Joinville. Blumenau, Camboriú, Florianópolis. Itapirubá, Laguna, Torres. Porto Alegre. Canela. Bento Gonçalves. Garibaldi etc. Hospedagem nos excelentes Hotéis Serra Azul em Gramado e Alfred Palace em Caxias do Sul. Viagens rodoviárias ou rodo-aéreas.

9 dias.

Em ônibus de luxo através de 15 estados brasileiros, de Sâc
Paulo a Belém do Pará. conhecendo o interior, capitais lito*
râneas e praias. Salvador. Maceió. Recife. João Pessoa.
Natal. Fortaleza. Gruta de Ubaiara. Taresina. Sâo Luis.
Transamazônica. Caldas Novas etc. Possível opcional com
regresso aéreo de Manaus.

Viagem aórea. Programação completa
em Buenos Aires. Meia pensão em Bariloche e excursões à Ilha Victôria, Circuito
Chico e Cerro Catedral.

CIRCUITO SOI E MAR - 14 ou 17 dias.
Percorrendo, na Sol nave. o pitoresco sertão nordestino, ca*
pitais litorâneas e praias até Fortaleza Salvador. Aracaju.
Maceió. Reclle. Olinda. Caruaru. Nova Jerusalém. Campina Grande. Joio Pessoa. Natal. Mossoró. Fortaleza. Juazelro do Norte. Petrollna. Senhor do Bonfim. Vitória da Conquista etc. Viagens rodoviárias ou aéreas.

4 BANDEIRAS -15 dias
Curitiba, Blumenau, Florianópolis,
Torres, Porto Alegre, Gramado, CaneIa, Punta dei Este, Montevidéu, Rosario, Assunção", San Bernardino, Lago
Ipacaray, Puerto Stroessner, Foz do
Iguaçu etc. Buenos Aires em grande
destaque.
Não perca o tour do momento!
4 BANDEIRAS E BARILOCHE - 22 dias

NORDESTE TROPICAL -13 dias

Aviáo Rio/Salvador/Rio. Praias tropicais, jangadas, saveiros. arle popular, originalidade e folclore. Em ônibus por
Aracaju. Maceió. Recite. Olinda. Caruaru..Nova Jerusalém.
João Pessoa. Natal. Fortaleza. Juazeiro do Norte. Petroiina. Juazeiro da Bahia. Senhor do Bonfim etc

Maravilhoso roteiro percorrendo as históricas Regiões das Missões Argentinas e
Brasileiras: Posadas, San Ignácio Mini,
Santo Ângelo, Espetáculo Som e Luz em
Sâo Miguel, Cataratas dei Iguazu, Puerto
Stroessner (Paraguai), Caxias do Sul, Gramado, Canela, Porto Alegre, Torres, Laguna, Florianópolis, Blumenau, Curitiba etc.
Viagens rodoviárias ou rodo-aéreas.

^g^BRASIL
dias.'
f PANTANAL DO MATO GROSSO. BOLÍVIA E PARAGUAI ¦ 13mcur-

Brasil. Paraguai e Argentina. Passeio
às magníficas Cataratas, visita a Itaipu e
compras em Puerto Stroessner. sem impostos. Curitiba. Passeio de Trem pela Serra do Mar. Vila Velha, Caldeirões do Inferno. Maringá. Londrina etc. Viagens rodoviárias ou rodo-aéreas.

PARAGUAI E MARAVILHAS DE FOZ DO
IGUAÇU -Se 10dias.
2 dias de passeios e compras em As£'função; Show Típico Guarani. Viagem pelo
Mjtoral: Costa Verde e Riviera Paulista: Sào
j&ÇájJlo. Norte do Paraná, Cataratas. San
§ Bernardino. Lago Ipacaray, Vila Velha. Caldo Inferno, Curitiba, Passeio de
ídeirões
* trem
Mar etc. Viagens rodo'viáriaspela Serra do
ou rodo-aéreas.
IÈXIJA O

)RTE
SEU PASSÁPOl
<*0>>BR/
BRASIL

Grátis à sua disposição,
,Jolhetos com os programas
acima no seu Agente
filiado a ABAV.
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Viagem em ônibus e trem conhecendo, em completa
sao. as exuberantes fauna e tlora do fascinante Pantanal
Compras em Pedro Juan Caballero (Paraguai) e em Puerto
Suarez (Bolívia). Ponta Porá. Campo Grande Corumbá etc

CALDAS NOVAS ESPETACULAR - 5 e 7 dias.

Descubra o poder das águas mágicas e as belezas dos arredores de Caldas Novas Viagem rodoviária ou aérea ao paraiso das Águas Quentes. Hospedagem no Águas Caiientes Termas Hotel — reservado pela Soletur para vocô!
Quatro excursões em uma só!
Paraty. Angra dos Reis. Ubatuba. Caraguataluba Termas
de Araxâ. Triângulo Mineiro. Águas Calientes. Paruue da
Lagoa Quente. Goiânia. Gruta de Maquino. Belo Horizonte.
Ouro Preto. Manana. Congonhas do Campo etc

4 dias.

Arle. cultura e lazer. Sâo João dei Rey. Tiradentes. Barbace
na. Congonhas do Campo. Ouro Preto — Cidade Monumenlo Cultural da Humanidade —. Sabara. Gruta de Maquine
Pampulha ele Em Belo Horizonte. Hotel 5 Estrelas.

<*fjp>BR

.ILHAS TROPICAIS.

lígumum IIkuiulI ««rtim. tos domln*», em W*» SAVEIRO
praias paradisíacas. Mmoco incluído.
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Como foi
O TRE tomou a decisão pelo voto de
Minerva do seu presidente, desembargador Josias Pereira do Nascimento. Os mandados de
segurança impetrados pelos partidos questionavam o artigo da Constituição do estado que
prevê a realização de eleições indiretas para
governador e vice, quando da vacância dos
postos nos últimos 12 meses do mandato. No
entendimento dos advogados dos partidos, tal
dispositivo contraria o que determina a emenda
constitucional n° 25, pela qual toma-se obrigatória a realização de eleições diretas em todos os
níveis. A decisão do Tribunal, entretanto, levou
em conta apenas o fato de a eleição indireta ter
sido convocada e normatizada pela mesa da
Assembléia, ao cotrário do entendimento dos
jufzes que entendem ser esta atribuição exclusiva do próprio TRE.
Votaram pela anulação das eleições e convocação de novas eleições indiretas, além do
presidente Josias Nascimento, os desembargadores José Ricardo Porto e Ridalvo Costa. Dois
outros juizes — Antônio de Paula Magalhães e

Contagem (MG) — Três dias depois de ter
sido erguida à frente do comitê central do
candidato do Movimento Democrático Progressista, Itamar Franco, neste reduto eleitoral do
candidato do PMDB, Newton Cardoso, uma
placa de nove metros de comprimento, foi
arrancada e danificada na madrugada de ontem.
O administrador do comitê, Adson Marinho, do
PSB, registrou queixa na delegacia seccional
oeste e acusou cabos eleitorais de Newton.
O deputado Emílio Gallo (PFL), da coordenação política da campanha de Itamar, disse que
"o PMDB está sentindo a sua
queda e a nossa
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A maior excursão rodoviária: Brasil,
Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai. Sul
do Brasil, Punta dei Este, Montevidéu, Buenos Aires, Mar dei Plata, Bariloche, Lagos
Andinos, Travessia dos Andas, Puerto
Montt, Pue-to Varas, Valdivia, Talca, Santiago, Vifia dei Mar, Valparaíso, Portillo,
Mendoza, Córdoba, Villa Carlos Paz, Assunçâo, Cataratas do Iguaçu etc.
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CENTRO: Rua da Quitanda. 20 • Sobreloia ¦ Tel.: 221-4499
COPACABANA: Rua Santa Clara. 70 Sobreloia Tel.: 257-8070
TIJUCA: Praça Saens Pefta. 45 • Lo|a 10 L ¦ Tel.: 264-4893
IPANEMA: Rua Visconde de Pira,a. 351 • Loia A ¦ Ed Fórum Tel.: 521-1188
BARRA • Av. Armando Lombardi. B00 ¦ Loia N • Condado de Cascais Tel.: 3990309
*¦¦

Romero Nóbrega — votaram pela anulação das
eleições mas com a convocação de eleições
diretas, enquanto os desembargadores Orlando
Jansen e Marcos Novaes votaram contrà'"5
concessão da medida de segurança.
O relator do processo, desembargador1 ArVtônio de Paula Magalhães, prometeu entregar
hoje ao presidente do Tribunal o acórdão 3a
decisão. O presidente do Tribunal encaminhará
à imprensa oficial para publicação, o que permi-,
tira que as partes interessadas recorram da
decisão. O advogado da PFL, Nobel Vita,
prometeu recorrer e pedir o efeito suspensivo da
medida.
— Tenho bons motivos para acreditar que o
presidente do Tribunal concederá o efeito sus-pensivo. Afinal, a matéria não é nova. O TSE
cm decisão recente assegurou o efeito suspenstvo como medida capaz de evitar prejuízos irre—, disse,
paráveis a ocupantes de cargos eletivos
acrescentando que, caso o presidente do Tribúnal não acolha seu pedido, recorrerá ao'TSE
que, num caso desses, julgará num prazo máximo de 72 horas.

"Reino de impunidade"

O candidato a governador da Paraíba pèlò
PMDB, Tarcísio Burity, afirmou que a decisão
do TRE de anular a eleição indireta do governador Milton Cabral demonstra para o país inteiro
"a forma ilegal e absurda com
que os atuais
ocupantes do poder público na Paraíba realizaram a eleição".
— A Paraíba — disse Burity — se transformou no reino da impunidade, da ilegalidade, e é
governada por um grupo de homens que não
respeita lei alguma e se acha dono do mundo.
São homens que têm a coragem imoral de
defender as coisas mais absurdas, como a cassação do Tribunal de Contas.
Tarcísio Burity afirmou que a intenção do
PMDB, ao impetrar os mandados de segurança,
foi "desmascarar as práticas adotadas pelos
atuais ocupantes do poder". Ele disse não ter
ilusões quanto à realização de eleições indiretas
para preenchimento do cargo, defendido propelo seu partido.
gramaticamente
"Nossa esperança
é de que, como o presi^
dente do Tribunal tem 30 dias para realizar ás
eleições, ele não se apresse e fique no poder até
as eleições, garantindo um mínimo de segurança
e de isenção para a campanha", disse Burity,
que voltou a denunciar o clima de violência a
que estão submetidos seus partidários.

ascensão e, por isso, se comporta dessa maneira". A campanha, em Minas, já registra oficialmente cinco mortes.
O comitê de Itamar em Contagem fica na
Avenida João César de Oliveira, 956, e ocupa
um amplo galpão de 400 metros quadrados. O
candidato a deputado estadual pelo PDT Ismael
Paula, mostrando os caibros de sustentação da
chamou atenção para marcas de
placa rachados,
tinta azul. "Ao que tudo indica foram deixadas
pela carroceria de um caminhão que, dando
marcha à ré, em um local onde manobras são
impraticáveis, arrebentou de propósito a placa".

Campanha MODESTO DA SILVEIRA fará realizar uma
de artistas
ção de desenhos, esculturas, gravuras e pinturas
Ana
Carolina,
Ana
contemporâneos, contando com o apoio de:
Cristina
Souza,
de
Letícia, Augusto Rodrigues, Conceição
Villamor, Denira Fayga Õstrower, Fernando Casas, Gianguido:
Bonfanti. Haroldo Barroso, Heloísa Pires Ferreira, Kate Voru
Scherpenberg, Luiz Cláudio Polland, Marilia Krauz, Manlja^
Rodrigues, Marlene Hori, Scliar Siomar Oliveira Martins, Suza^,,
ne Barras. Tereza Miranda Zaluar e Ziraldo. Obras destesartistas estarão à disposição dos interessados, até o dia 24 deoutubro, no Hotel Ambassador, Rua Senador Dantas 25.

GRANDE CIRCUITO SUL-AMERICANO
27 dias.

eXUa o seu PASSAPORTE
BRASIL

ú

SS

Recife — O TRE da Paraíba acolheu os
mandados de segurança impetrados pelo PMB,
PT, PL e PMDB e anulou a eleição indireta que,
no dia 16 de junho deste ano, colocou no
governo do estado o senador biônico Milton
Cabral para cumprir mandato-tampão de 10
meses, em substituição ao governador Wilson
Braga e vice, José Carlos da Silva Júnior, que
renunciaram para concorrer às próximas eleições.
Pela tramitação normal, o relator do processo, desembargador Antônio de Paula Magalhães, entrega hoje ao presidente do TRE,
Josias Pereira do Nascimento, a redação do
acórdão da decisão, com a qual poderá comunicar ao governador seu afastamento do cargo e
ainda convocará o. presidente do Tribunal de
Justiça do estado, Rivando Bezerra Cavalcanti,
para reassumir o posto que ocupou por 30 dias
antes da eleição de Milton Cabral.
Os advogados do governador afirmaram que
recorrerão da sentença e impedirão
que o afasta"Poderemos
interpor
mento seja consumado.
embargos de declaração e até requerer a aplicação do que fòi determinado pelo TSE quando da
cassação da liminar que tentava, ainda em
junho, afastar o governador do cargo", disse o
consultor jurídico do governo, Joas de Brito
Pereira.

Avião para Buenos Aires. Ônibus por
Mar dei Plata, Bahia Blanca, Valle do Rio
Negro, Lagos Andinos, Travessia dos Andes, Santiago, Virta dei Mar, Valparalso,
Portillo, Los Caracoles, Mendoza etc.
Avião Córdoba/Rio.

BRASÍLIA E CALDAS NOVAS • 10 dias.

MINAS COLONIAL

¦ jí
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Inesquecível viagem através das mais
belas regiões de 4 países. Sul do Brasil, Punta dei Este, Montevidéu, Mar
dei Plata, Valle Encantado, Neuquén,
Bahia Blanca, Rosário, Assunção,
San Bernardino, Lago Ipacaray, Puerto Stroessner, Foz do Iguaçu etc. Buenos Aires e Bariloche em grande destaque.
ARGENTINA E CHILE-16 dias.

Região Central

TRÊS FRONTEIRAS EM FOZ DO IGUAÇU
6 e 7 di»
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EXPOSIÇÃO DE ARTE.
BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA
exposi-

E BARILOCHE

GRANDE CIRCUITO NORTE E NORDESTE - 23 dias.

SUL MISSÕES E IGUAÇU • 10115 dias.
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Placa de Itamar é derrubada

APLIQUE MELHOR
0 SEU CRUZADO fíkem?
SUL DO BRASIL

A

.m.M

TRE cassa mandato-tampão
de governador da Paraíba
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No dia da eleição, em junho,
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Vga,nos Classificados,
o melhor oresente
para seu filho.no
Dia da Criança.
Escolha, no Caderno de
Classificados, a moldura
mais parecida com seu filho.
E mande sua menJORNAL
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Classificados

Política

JORNAL DO BRASIL
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Família quer Eleição traz desarmonia aos
izussannno ?

Candidato do
PS contesta
pesquisas

wa campanha cJ^g (Ja
política do AmaZOIiaS
Brasflia — O ex-ministro
Jubas Passarinho confirmou,
em sua casa de Brasflia, ter
abandonado"Aa campanha para
saúde de minha
o Senado.
mulher 6 mais importante do
que tudo. A família não quer
que eu deixe a campanha, que,
secundo sabemos, até ia muito
bem. Mas eu nâo tenho o menor estimulo para voltar ao
Pará."
Passarinho, que é candidato
pela coligação PMDB-PDSPCB-PC do B, saiu de Belém
na terça-feira sem ter gravado
o programa da propaganda de
rádio e televisão, para acompanhar, no Rio, uma nova turno— a
grafia computadorizada
nada
há
dois
meses,
primeira,
detectou de anormal — feita
pelo neurologista Paulo Niemeyer em dona Ruth Passarínho. O resultado do exame
confirmou a reincidência de um
câncer no cérebro que ela operara em abril. Passarinho trouxe a mulher para Brasflia e
aqui, junto com os cinco filhos
do casal, a família, agora, decidirá ò que fazer.
Emocionado, Passarinho facasamento
lou dos 41 anos de
com dona Ruth. "Sempre tivemos uma vida de amor, enriquecida pelos filhos. Estamos
perto de ter nosso 13° neto.
Ruth sou eu, eu sou Ruth.
Preciso ficar com ela. Apesar
da resistência da família, me
questiono muito sobre voltar,
ainda que mais tarde, à campanha.no'Pará."
A família espera uma análise
dcudr Niemeyer para"Adecidir
gente
que caminho tomar.
sabe de casos em que houve a
opção por tratamentos difíceis:
a radioterapia e a quimeoterapia sendo usadas com todo o
sacrifício que impõem ao doente, em favor de uma sobrevida
de pouco tempo e baixa qualidade. A gente sabe de quem
optou apenas por esperar o
inexorável. Tudo isto gira neste
momento como um turbilhão
em nossas cabeças," disse Passarinho.
Ele contou que só decidiu
candidatar-se ao Senado depois
que a tumografia feita em agosa doença estava
to concluiu que
controlada. "A própria Ruth
me incentivou a entrar em camagora.
panha. Mas tudo mudou mesmo
Nada mais parece ter o
valor."

Mirian Guaraciaba
Manaus — A família que
faz política unida nem sempre permanece unida. No
Amazonas, a campanha de
1986 desfez alguns lares,
uniu outros e causou pequenos e grandes prejuízos a
candidatos com voto certo.
Na família Gilberto Mestrinho, filho e sobrinho lançamse no rumo do mentor e atual
governador. No clã de Plínio
Coelho, duas vezes governador do estado e candidato a
constituinte pela Aliança Democrática, a política revelou
uma ovelha negra que rompeu com o pai.
Os candidatos em família
surgem em dobradinha ou
em campanhas isoladas. A
senadora Eunice Michiles,
candidata a deputada federal, trabalha com o filho Humberto
nem sempre
Michiles, de 32 anos, mas
ele se beneficia disso. "Tanto financeira quanto eleitoralmente, a candidatura da minha mãe me prejudicou. Ela
tem que fazer acordos com estaduais
em determinados municípios e eu fico
impedido de visitar esses lugares com
ela para fazer campanha", queixa-se
Humberto, embora admita que, em
algumas cidades, sua mãe é "um excelente cartão de visitas".
Em busca da reeleição para a Assembléia Legislativa, Humberto gostaria de saltar em 1986 para a Câmara
dos Deputados. A senadora seria suplente do governador Gilberto Mestrinho, mas este na última hora desistiu
do Senado e decidiu permanecer no
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governo e Eunice vai disputar a Camara. Humberto não quis competir com a
mãe.
João Thomé, filho de Gilberto
Mestrinho, faz questão de não se confundir com o pai. O governador por
o
sua vez, raramente pede votos para
filho que se candidata à reeleição. "Ele
tem lá suas posições políticas com as
quais não concordo, mas também não
interfiro", diz o conservador Mestrinho. "Nós nunca discutimos por isso",
concorda Thomé, de 35 anos, comunista assumido e declarado.
O governador do Amazonas também não ajuda o sobrinho Ivan Porto,
de 27 anos, dentista e candidato a
deputado estadual. "Não recebi um
tostão do palácio e apenas cem camisetas do partido", lamenta Ivan. Mas
tanto filho quanto sobrinho aproveitam quase sempre as viagens de Mes-

com representação contra o
IBOPE junto ao Tribunal Regional Eleitoral, acusando-o
de, depois de ter publicado três
pesquisas, vir recusando-se sistematicamente em lhe fornecer
as informações solicitadas.
Janotti disse que, depois do
debate promovido pela TV
Globo entre os candidatos ao
governo de Minas, foi procurado por grande número de pes-
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soas que queriam ajudá-lo. Antes do debate, ele tinha mais de
2% do eleitorado e,"odepois passou a não figurar,
que é um
absurdo".
O candidato do PS disse que
seis pessoas pesquisadas pêlo
IBOPE, quando manifestavam
intenção de voto em Janotti',
recebiam do pesquisador a declaração: '"Janotti náo está na
pesquisa, não é pesquisado.";

Belo Horizonte — O canditrinho ao interior para fazer dato do PS ao governo de Micampanha ao lado do líder nas, Onaldo Janotti, pretende
político.
Se Ivan Porto tem quei- entrar, na próxima semana,
xas a fazer, o ex-governador
Plínio Coelho enfrenta umadissidência doméstica. "Ele
criou asas e quer voar até
encontrar o sol, mas vai despencar", lamenta Coelho,
edição do dia 09/10/86, do jornal
Tendo em vista notícia veiculada na
comparando o filho Plínio
"vazamento
na Usina Nuclear de
Folha de São Paulo, acerca de
Coelho Júnior, de 37 anos,
ao ícaro da mitologia grega
Angra 1". FURNAS — Centrais Elétricas S.A., vem a público prestar
os seguintes esclarecimentos:
que teve suas asas derretidas
do sol. "O velho
1. A notícia, tal como publicada, é inverídica, pois caracteriza, de
pelo calor
foi a maior decepção da midistorcida, o aludido vazamento, associando-o a uma condição
forma
nha vida. Nós lutamos juntos
inexistente, como também a uma possível evacua-:
emergência
de
contra Gilberto Mestrinho e
ele agora mudou de lado",
ção da usina que não ocorreu.
2. Conforme já esclarecido pela Comissão Nacional
respondeu Plínio Júnior.
"uma de Energia
ocorrência
Pai e filho não se falam,
Nuclear, na própria matéria do jornal, tratou-se de
nem se visitam. Do lado de
corriqueira, sem maiores implicações para a segurança da usina e da
Júnior, ficou a mãe, Nazaré,
população".
e seus nove irmãos. "Era
3. No dia 30.09.86, terça-feira, durante as operações normais de
uma questão de coerência",
aquecimento da unidade, uma válvula auxiliar de pequena dimensão,
justifica Júnior, candidato a
integrante do sistema primário de refrigeração do reator, apresentou
deputado estadual pela coligação Muda Amazonas, encabeçada pelo depudefeito, ocasionando pequeno vazamento interno'de água para o
tado federal Arthur Virgílio Neto.
tanque coletor de drenagens. Este sistema, como o próprio nome
indica, foi projetado com a finalidade de reter vazamentos previstos
se desune, também une:
A
"Mãe, política
vem fazer campanha comigo",
em diversas válvulas, a exemplo da acima mencionada. Vazamentos
convidou o ex-governador José Lindodessa natureza, além de se constituirem em ocorrências previsíveis
so. Amine Lindoso, de 61 anos, sua
em qualquer instalação industrial, ficam confinados em sistemas
mulher, aceitou e faz dobradinha com
fechados, dentro da própria contenção. Nesses casos, a válvula
o marido. Ele é candidato à Constidefeituosa é prontamente identificada, isolada e reparada, como foi
tuinte e Amine a Assembléia Legislati"Nossos
o caso, voltando a usina às operações de rotina.
sete filhos estão longe de
va.
4. Desse modo, eventos tais como o corrido, não se constituem
Manaus. Estamos só os dois em casa e
melhor seria trabalharmos juntos", exabsolutamente em acidente, mas sim em algo possível de suceder e
escritórios eleiplica a candidata.—Em
ser sanado de pronto, sem quaisquer outras implicações.
"O
José faz muita
torais separados
5. É importante sublinhar, nesta oportunidade, que o tratamento
confusão", diz — Amine, que teve sua
de fatos considerados comuns só contribuem para
sensacionalista
primeira experiência com as urnas em
de alarme inteiramente infundadas.
situações
provocar
1985, quando concorreu à Prefeitura
de Manaus e foi a segunda mais votaFURNAS - Centrais Elétricas S.A.
da, com 50 mil votos (19% dos eleitores).

Esclarecimentos sobre Angra 1

VOTE NO TRABALHO
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No Fundo FIV Unibanco o seu dinheiro cresce dia após dia,
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Todo dia é bom para investir no Fundo FIV
Unibanco, porque ele é o único em que você
começa a ganhar a partir do momento da
aplicação Comece hoje mesmo
No Fundo FIV o seu dinheiro é aplicado em
OTNs, LTNs, debêntures e outros papéis que se
valorizam diariamente
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Aplique no Fundo FIV e acompanhe o
crescimento do seu dinheiro através de extratos
e pelos principais jornais do paia
No Fundo FIV você recebe a experiência da
administração financeira do Unibanco e conta
com total isenção de imposto de renda para
pessoas físicas Além de liquidez imediata, sendo
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que os resgates podem ser feitos até por telefona
Procure uma agência Unibanco ou a Unibanco
Corretora de Valores Mobiliários e faça o seu
depósito inicial, a partir de CzS 5.000,00. Depois,
a partir de CzS 2.000,00, você aplica quanto
quiser, quando quiser Fundo FIV Unibanco
Aqui o dia-a-dia do seu dinheiro tem mais valor
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Política
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experiência particular das Ca- porque a proibição só é prevista na
A sas Sendas — a maior rede de legislação para o dia da eleição.
O procurador não explicou a decisupermercados do Rio de Janeiro
são.
Apenas parodiou o estilo Jânio
2
de
com 50 lojas de varejo e
"Fi-lo
"
Quadros:
porque qui-lo."
—
sem
retrato
mais
um
é
atacado
1
retoque de que o brasileiro está A volta
. tirando a barriga da miséria e conO economista André Lara Rezende
¦ sumindo mais depois do Plano Crureassume terça-feira seu posto no Ban/•ízado.
co Central, depois de um mês de férias,
w. No setor de utilidades domésti- disposto a continuar no front Cruzado.
'••cas —
facas, colheres, abridores de
Mas pedindo ajustes no plano.
garrafa, tomadas e centenas de ou- Feira às moscas
tios produtos — houve, de janeiro
Um verdadeiro desastre promociopra cá, um aumento de vendas
nal é o que acontece na Feira do Livro
icas de 50%.
No setor de discos e fitas, as Infanto-Juvenil, que se realiza no Samvendas foram ainda maiores. Cres- bódromo até o dia 12. Com quase todas
ceu cerca de 200% a procura de as editoras brasileiras expondo e autodjscos compactos, 60% de elepês e res convidados de outros estados, a
i 'fitas
cassetes e 120% de fitas vir- Feira está às moscas.
Nos bastidores — entre os paulistas
gens.
convidados — corre o
brasilienses
e
A venda de cigarros cresceu
de
comentário
Sendas.
que carioca não tem
supermercados
nos
30%
mesmo vocação para fazer Feiras.
?
Apesar de toda esta euforia, o O outro
empresário Artur Sendas não enProblemas da homonímia: Aloísio
. xerga, do alto de sua experiência,
Maria Teixeira Filho, deputado estanenhuma escassez generalizada de dual em 1974 e 1978, federal em 1982 e
produtos nas prateleiras dos super- agora candidato à reeleição pelo
mercados:
PMDB, não é sequer parente do outro
A escassez está hoje concenAloísio Teixeira, economista, também
trada basicamente na carne e nos militante do PMDB e superintendente
: seus sucedâneos: galinha e ovos.
da Sunab.
Os concorrentes do Aloísio Teixeira
Arraes na cabeça
candidato estão espalhando que ele não
A safra de pesquisas eleitorais que é mais candidato, por ter assumido a
colhida neste fim de semana não Sunab. O deputado teve que alterar o
será
££
jtraz muitas novidades.
ritmo de sua campanha: está agora
7". Só em Pernambuco o Ibope fotogra- explicando que não é ó Aloísio Teixeira
fou um crescimento ainda maior da da Sunab.
.candidatura do deputado Miguel Arraes
ele está agora com mais de 10 pontos Nunca mais
na frente do seu adversário José Múcio.
Esperançoso, a princípio, o reverendo Jaime Wright — co-autor do projeto
Bom senso
"Brasil nunca mais", da Arquidiocese
Do general Newton Cruz, em seu ' de São Paulo — confessou sua descrenquartel-general de"Oscandidato à Consti- ça na apuração da morte do exmilitares no Chile deputado Rubens Paiva nas dependêntuinte pelo PDS:
perderam a noção do tempo."
cias do Exército, no Rio, depois que o
E explicou o que é isso:
transferido para a esfera da
É quando não se tem mais o caso foi
Justiça Militar.
apoio da opinião pública.
— A experiência demonstra que a
Citou ó exemplo — e, em seu caso,
Militar não tem interesse neJustiça
. a, experiência pessoal — dos governos nhum em apurar nada — disparou.
l:'uulitares no Brasil.
Na longa luta desse pastor protesBoi de casa
tante em favor dos direitos humanos,
c o > Aos desavisados: o presidente José iniciada há 18 anos, não falta uma
experiência dramática: seu irmão, o exL' Sarney só tem 48 cabeças de gado
,n estando, portanto, dispensado da porta- deputado Paulo Stuart Wright, foi mor' tia
que obriga ao registro do rebanho os to durante a Operação Bandeirantes,
"
pecuaristas que tenham mais de 500 no DOI-CODI, em São Paulo.
reses.
Até hoje, os culpados não foram
Segundo informação do porta-voz identificados e punidos.
da Presidência da República, Fernando
mantém esse Torturados falam
I i| César Mesquita, Samey
gado apenas para criar bezerros. E sua
A SPRJ se encontra em assembléia
i fazenda, a 30 quilômetros de Brasília,
|
extraordinária
permanente desde terça; está sendo destinada quase que exclusi- feira. E, finalmente,
depois de muita
| vãmente à plantação de arroz, soja, polêmica subjetiva em torno do que é
; milho e feijão.
ou não é ético no caso Amilcar Lobo,
algumas medidas objetivas foram sugeli Creche
"
Também as repartições públicas ridas.
Se aprovadas, as pessoas que foram
com mais de 30 funcionárias serão obritorturadas por Amilcar Lobo serão conI; gadas a instalar creches.
i»
A extensão dessa obrigação legal até vidadas a darem o seu depoimento.
o serviço público faz parte do pacote do Censura
] Menor, que o presidente José Sarney
' lança hoje em Brasília.
O controle que a Justiça Eleitoral
resolveu exercer sobre a campanha eleitoral de Pernambuco, para evitar que
II Recuo
ela descambe até para agressões físicas
determiO presidente José Sarney
entre partidários do PMDB e do PFL,
da
nou
mesmo
uma
mudança
no
tom
;
está provocando nos meios de comuni; posição brasileira em relação à dívida
cação o aparecimento de cenas dignas
externa.
!
a censura prévia se
A partir de agora a ordem é falar do tempo em que
do país.
a
Sul
de
Norte
fazia
- mais baixo
para ser ouvido melhor.
j
Esta semana, no programa do
II•;Lei
seca
PMDB, o ator Edson Celulari se apreO Promotor de Justiça de Mauriti (a sentou fazendo mímicas que deixavam a
I' 500 km de Fortaleza), Raimundo de entender o seu apoio a Miguel Arraes.
r Oliveira, estabeleceu ontem, das 7 às
O Jornal do Comércio do Recife
{ 19h, a lei seca no município por causa circulou com uma faixa branca no canto
i rde um comício que o candidato do direito da primeira página onde deveí PMDB, Tasso Jereissati, faria na ci- riam estar pesquisas que a empresa está
1 ^dade. .
realizando pelo telefone. No lugar, o
Os comerciantes não gostaram da jornal colocou em letras garrafais:
'/nedida e o PMDB vai impetrar recurso "Censurada pela Justiça Eleitoral."
I I. ¦
-Lance-Livrel?í'•
I O jornal Pasquim completa
¦' hoje 900 edições.
• Uma medida que vai bene¦ficiar os presidiários
do Rio
• ;de Janeiro. O Inamps e o
[Desipe estudam um acordo
j de cooperação que possa le, • var uma maior assistência
do Rio.
J! médica aos presos"Com
Jango
J! • Com o slogan
i: no coração e Brizola na cabeça, vote Aldo pelo Rio Grande", será inaugurado hoje,
em São Borja, o comitê presil dente João Goulart, de apoio
, j às candidaturas de Aldo Pin•! to, aMm de outros candida<; tos. Entre eks está o filho do
>; ex-presidente, João Vicente
'\' Goulart, que cedeu o prédio
J; • onde está instalado o comitê.
I i( • Foi realizada ontem a pos; se oficial das Diretorias da
I í; Federação das Indústrias do
' • Estado do Rio de Janeiro
(Firjan) e do Centro Industrial do Rio de Janeiro (Cirj)
e também do Conselho DireISi tordo Cirj.
11] • Metrô: um Transporte em
IJ í crise é o tema do programa
l i! ' Encontro com a Imprensa, na
' RátSo JORNAL DO BRASIL,
; às 13h.
i • O projeto de arquitetura
[ j do 1 restaurante brasileiro
;' na Hungria: Kavé Karnaval,

assinado pelas cariocas Laura
Simões, e Márcia Campos já
está nas mãos do Ministério
do Comércio da Hungria.
Chega amanhã a Fortaleza
o ex-governador do Paraná,
José Rkha, para um comido
em favor do PMDB. Dia 16,
virá José Reüuüdo Tavares,
ministro dos Transportes, e,
até o flnál do mês, DUson
Funaro, da Fazenda.
Quarta-feira, às 17hl0min,
no comitê do candidato pedetista é ex-secretário de
Transportes Brandão Monteiro, que fica na rua Barão
de Iguatemi, na Praça da
Bandeira, o Vw Parati do
DETRAN, chapa branca RJ
3721, despejava farto material de campanha eleitoral.
Chico Buarque compôs espedatanente para sua filha
Sylvia, que vai produzir e
encenar a peça As Quatro
Meninas, à música: Minhas
Meninas.
Hoje, no Centro Psiquiátricô Pedro II, debate sobre a
questão da saúde com os médicos Carlos Alberto Santos,
Antonio Ivo, Afonsinho e
Luis Tenório, às lOh.
• Falta água no Parque
Guinle há uma semana. Alegam que a bomba quebrou e

os moradores são obrigados a
pagar Cz$ (00 por um carropipa.
Festa músico-ecológica
Rock In Mine, hoje, às 23h,
no Umuarama Club, Estrada
da Gávea, 145.
O Gboex, Grêmio Beneflcente muda hoje seus esta tutos em assembléia de associados e apresenta uma curiosidade no que se refere aos
planos de pecúlio: vai considerar, a partir de agora, suicfdlo (de um sódo) como morte natural e os beneficiários
do plano terão todos os direitos que o pecúlio oferece.
Quem for hoje à festa de
Nelson Carneiro e Sebastião
Néri vai receber, na saída,
um coco da Bahia com cachaça. A homenagem é da colônia baiana que apóia os candidatos. No Gube Federal,
às 21h.
Hoje, nia estação do Metrô
de Botafogo, homenagem ao
Dia Internacional de Solidarfcdade aos Presos Políticos,
com ato-show, às 16h.
Carmem Costa, Nei Lopes
e Reginaldo Bessa lançam
hoje, de 18 às 20h, um disco
do Caó, na Cinelândia.
Faltam 36 dias para o Rio
eleger seu novo governador.
Ancelmo Gois
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o
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Brasília.

Mauro Magalhães foi o líder do Governo Carlos
Lacerda.
Obras como o Túnel Rebouças, o Viaduto dos
Marinheiros, a Adutora do Guandu, a
urbanização do Parque do Flamengo, a criação
da Cotei são marcos da administração de
Carioe Lacerda e da atuação de Mauro
Magalhães.
"Agora,
Mauro Magalhães quer o seu voto para
Deputado Federal Constituinte. Fiel aos ideais
de Carioe Lacerda, Mauro Magalhães quer
levar para Brasília a mesma competência que
tez dele o último líder de Governo do grande
estadista que foi Lacerda.
Anoto esto nome: Mauro Magalhães. E este
número: 2266.
Se você também acha que a obra de Cartas
Lacerda precisa ser continuada, este 6 o seu
voto para Deputado Federal em 15 de
novembro.

/MAGALHÃES

mmtO
N» 2266 - DEPUTADO FEDERAL - PL

0 RIO PRECISA SER RESPEITADO

determinação do TRR
"outdoors
retirar
para
Porto Alegre — Apesar do TRE gaúcho ter dado prazoaté o
final da tarde de ontem para a retirada dos outdoors dc
propaganda eleitoral, o PFL não vai abrir mão de nenhum dos 40
painéis que alega ter recebido gratuitamente da Prefeitura,
segundo afirmou o advogado do partido, Vilmar Vasconcelos.
Mas a procuradora eleitoral Sandra Curreau advertiu que "o'PFL
incorrerá em crime de desobediência" e poderá ser punido, se não
acatar a decisão
"IJÜIXXI
Ela disse ter percorrido as ruas da cidade e constatado que
há muitos cartazes do PFL que não correspondem aos espaços
destinados pela Prefeitura a todos os partidos. "Se o PFL nâo
retirar os cartazes, passa a agir por sua conta e risco."
Já o corregedor eleitoral, desembargador Marco Aurélib de'
Oliveira, que também percorreu as ruas da cidade, notou que o
número de outdoors contratados pelos partidos junto às empresas
particulares reduziu-se bastante. Dos 600 inicialmente existentes
— e que foram proibidos pelo TRE —, restam cerca de 70. A
Polícia Federal, a pedido da justiça eleitoral, está fazendo-um
levantamento para ver quais os partidos que não cumpriram a
determinação do TRE.
O problema do PFL com a justiça eleitoral não ps|á
vinculado aos 600 outdoors proibidos, mas a outros 400 cedidos*
gratuitamente pela Prefeitura de Porto Alegre, divididos igualmente entre todos os partidos. Vilmar Vasconcelos, advogade doPFL, acha que os 40 painéis do partido estão na cota permitidaern
lei, mas a procuradora eleitoral Sandra Curreau acha que-não:
Hoje, o TRE deve se reunir para analisar o cumprimento dé süa-,
ordem e punir os infratores.
Três advogados de São Leopoldb, a 34 quilômetro^, dâ
capital gaúcha, ingressaram com ações populares contra o prefeito Waldir Schmidt (PMDB) e os 21 vereadores da Câmara*
Municipal para que devolvam aos cofres públicos Cz$ 2,5
milhões, mais juros e correção, referentes a aumentos ileg^j? que
receberam durante a atual legislatura, concedidos pela própria
Câmara.
Segundo um dos advogados, José Gressler, o prefeitoterá
que devolver cerca de Cz$ 93 mil, mais juros e correção, e cada
vereador, Cz$ 117 mil, além de juros e correção. > —
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Engenheiro civil —. professor — empreeárlo e escritor
Paraibano de origem, Pernambucano de vivência, e carioca de coração
há 15 anos. Tornou-se cidadão cariooa com o titulo oonoedido pela Câmara
Municipal do Rio — em 30/06/86.
Líder estudantil do ourso Primário
à Universidade, tendo se formado engenhelro na Escola de Engenharia de
Recife em 1966. Alcançou os mais
altos postos na liderança empresarial
do Rio de Janeiro.
Por mérito, ganhou Bolsa de Estudos para França onde fea pósgraduação, completando sua formaçAo de engenheiro civil e paralelamente adquiriu formaç&o humanistica.
Voltando ao Brasil tornou-se empresárlo fundando a E8TUB, cuja histórla 6 a própria história do seu fundador.
Trabalhador incansável, o que fez
o sucesso de seus empreendimentos,
cujo reoonheoimento se expressa nos
Inúmeros títulos reoebldos:
Msdalha Mauá (Confederação das
Associações Comerciais do Brasil)
do Mérito Industrial (Federaçio das Indústrias-RJ)
Medalha Pedro Ernesto (Câmara
Munlclpal-RJ)
Titulo de Cidadão Carioca (Câmara
Munlclpal-RJ)
Presidente e Diretor de várias organiaaçóes de classe, engenheiro de formaçáo, professor por vocação, foi reconhecido oomo revelação empresarial pela visão que demonstrou ao ser
pioneiro na criação do Distrito Industrial da Fasenda Botafogo e por ser
homem renovador e progressista.
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Diariamente das 18 às 04 horas Jantar ao som de piano c/sugestões do
m&ttre Anis, tendo Belchior • Duda á testa da cozinha
FEIJOADA AOS DOMINGOS
a partir das 12 hs. — Av. Bartolomeu Mitre, 450—Lebkxi — Reservas: 259mtL

I t&tr
<IK/ •*

¦PMDBS^i522
ST
Ê assim que se
comeca um
bom âia.
\fenha aproveitar as delícias
do Breakfast Jumbo do Demoiselle. Das
4 às 11 da manhã, este é o seu
m
programa'mais saudável. E mais gostosa
Frutos de época selecionadas, (rios surtidos. defumados,. queijos
Breakfast Jumbo do Demoiselle.
variados, ovos, pães, bolos, biscoitos, cereais, doces, gemas, mel, sucos, Ê assim que se começa um bom dia.
café, chá, chocolate, leite. Estas são algumas das atrações do
Breakfast Jumbo, o café da manhã do Demoiselle. aue espera
fi/l
f f 1 RESnUUNTE •
do Ria
por você no 3° andar do Aeroporto Internacional
A mais gostosa maneira de começar o dia, para quem vai
viajar ou nãa Faça uma opção inteligente.
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro lj
3
tels.: 398-3516 • 398-3428
3? andar • Setor B • Informações
UM EMPREENDIMENTO DO GRUPO HEUEN S i
$
CAFÉ CAPITAL
JORNAL

DO

BRASIL

Avenida Brasil, 500 — CEP 20949
Caixa Postal 23100 — S. Cristóvão — CEP
20922 — Rio de Janeiro
Telefone — (021) 264-4422
Telex — (021) 23 690, (021) 23 262, (021)
21558
Vke-PresJdêncU de Marketing
Vkt-rn^éme:
Sérgio Rego Monteiro
Áreas de Comercialização
S^aUnWi CituM:
José Carlos Rodrigues
Luiz. Fernando Pinto Veiga
Si|íiMnli«i Co—tM (Sfc faalo)
Syhrian Mifano
Telefone — (OU) 284-8133
Gera* ét \mtm (CMflcados)
Nelson Souto Maior
Telefone — (021) 264-3714
Classificados por tefcfooe (021) 580-5522
Outras Praças—8(021) 80^4613 (DDG —
Discagem Direta Grátis)
©JORNAL OO BRASIL S A 1986

GOV. MOREIRA 15 - SEN. NELSON 151

181 LIVRARIA INTERCIENCIA LTDA
COMUNICAMOS AOS NOSSOS CLIENTES
FORNECEDORES E AMIGOS QUE NÃO
~
FUNCIONAREMOS SÁBADO, 11/10/86,
A PARTIR DE SEGUNDA FEIRA 13/10/86, ESTAREMOS
ATENDENDO EM NOSSA NOVA SEDE ONDE
AGUARDAMOS SUA VISITA
AV. PRESIDENTE VARGAS 435 — 18° andar
TELEFONES: 221-6850 221-0993 252-4973
A DIRETORIA
./ t i : .
Jlitwrtin

S A

Os teitot, fotografia! e demais ciia(Aes intelectuab publicados neste exemplar nio podem ser
utilizados, reproduzidos, apropriados ou estocados
em sistema de banco de dados ou processo similar,
em qualquer forma ou meio — mecânico, eletrôoioo, miciofitmafem, fotocópia, gravafio ele. —
lem autorização emita do» titulare, doi direitos
autorais.
^^,1,
•—Setor Comercial Sul (SCS)—Quadra I,
Bloco K, Edifido Denasa, 2° andar — CEP 70302
telefone: (061) 223-5888 — telex: (061) 1 011
StePaaia—Avenida Paulista. 1 294,15° andar —
CEP 01310 — S. Paulo, SP — telefone: (011) 2848133 (PBX) — telex: (011) 21 061. (011) 23 038
Mlana Gerais — Av. Afonso Pena, 1 500,7° andar
CEP 30000 — B. Horizonte. MG — telefone:
(031) 222-3955 — telex: (031) 1 262
IL G. á» Sal — Rua Tenente-Coronel Correia
lima, 1 960/Morro Sta. Teresa — CEP 90000 —
Porto Alegre, RS — telefone: (0512) 33-3711
(PBX) — telex: (0312) 1 017
226 —
Bahia — Rua Conde— Pereira Carneiro,
Salvador — Bahia CEP 40000 — Tel.: (071)
244-3133 — Telex: 1095
PtrHabaet — Rua Aurora, 325 — 4° and. sI
418/420 — Boa Vista — Recife — Pernambuco —
CEP 50000 — Tel.: (08t) 231-5060 — Telex: (081)
1247 .
Acre. Alagoas, Amazonas, Ceará, Espirito Santo,
Goiás. Mato Gtosso, Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraná, Piauí, Rondônia, Santa Catarina.
Buenos Aires, Paris, Roma, Washington, DC.

AFP, Airpress, Ama, AP. AP/Dow Jones, DPA,
EFE. Reuters, Sport Press, UP1.
BVRJ. The New York Times.
Superintendência de Circulação
Saperialtadeale: Luiz Antonio Caldeira
Atendimento a Assinantes
Coordcaaçto: Maria Alice Rodrigues
Tefcfbae: («21) 2*4-52*2
Preços das Assinaturas
¦Uadejaatfc*
Mensal
_..CzS 121,60
Trimestral CzS 345,60
Semestral
Cz$
652,80
MIms Gerais — Espirite Saaia — Sta Paakt
Mensal
CiS 125.40
Trimestral Cz$ 356,40
Semestral CzS 673,20
Trimestral...,.
....Cz$ 437,40
Semestral
CzS 826.20
Trimestral (Somente sábado e domingo)
CzS 156,00
Semestral (Somente sibado e domingo)
CzS 312,00
— norianApoNs — Maccfó —
Gottaia—Salvador
Caridba — Porta Alegre — Mato Groan — Maio
CzS 153.90
MeauJ
Trimestral Cz$ 437,40
SemestTal
.*.... CzS 826.20
Redfc — Fotlalesa — Natal — Joéo Pesna — Sèo
Laia
Mensal CzS 210,00
Trimestral
CzS 599,40
CzS 1.132.20
Semestral

¦asdMa — Aaaaoaas — Pari
Mensal CzJ 292,60
Trimestral CzS 831,60.
Semestral CzS 1.698,30
...CiJ 525,00'
Trimestral
...CzS 975,00
Semestral
Atendimento a Bancas e Agentes'
Tdefòae: (021) 2*4-4740
Preços de Venda Avulsa em Banca,-"
Ci$
Dias úteis
Domingos CzS
M. GmH Estrito SaatoI Sèo Paalo
CzS
Dias úteis
Domingos
CzS
DF, GO, SE, AL. BA, MT, MS,
PK, SC. RS
Dias úteis
CzS
Domingos CzS

4.00
7,00

CzS
Dias úteis
Domingos CzS
Gnan
do Sal
c
Mato
Mala Gravo
CzJ
Dias úteis
Domingos CzS
MA. CE. PI, RN, PB, PE
CzS
Dias úteis
Domingos CzS

.h/XL
9.0Q,,
MM
10,00
7,00
10,00

CzS
Dias úteis
Domingos CzS
Droaab Eatadoe
CzS
Dias úteis
Domingos CzS
Cz$
Dias úteis
CzS
Domingos

8,00
12,00
10,00
12,00
4,00
6,00

5,00
8jCWv- .
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Rio
no
títulos
eleitorais
dos
entregou
5%
formulário "foi o pessoal lá dentro que
Oito dias após o início da distribuição
Foto de Marcelo Carnaval
Camayal
____
dos títulos eleitorais, o escoamento nas
preencheu".
Dona Erlina de Souza Pereira, de 48
26 zonas eleitorais do Rio está lento e
anos, também moradora de Bangu, teve
confuso. O número de títulos entregues
— assim como o biscateiro — problemas
. até agora é tão pequeno que o próprio
em seu formulário, embora o tivesse
Tribunal Eleitoral se recusa a fornecê-lo,
, alegando que apenas nove zonas apresenpreenchido com seu marido, que não teve
em achar seu título.
taram suas estatísticas.
qualquer
"É muito problema
estranho, fizemos tudo igual,
Faltando 30 dias para o encerramenna mesma hora e o título dele está lá e o
to da entrega nos postos volantes da
meu não. Deve ser porque ele vota no
cidade, estima-se que cerca de apenas 5%
dos 3.366.410 títulos do município do Rio
Moreira e eu no Darcy", dizia, sem
conseguir esconder sua decepção.
(çerca de 150 mil títulos) tenham sido
Iraci Maria da Silva Neto não teve
, . entregues até agora. A desorientação do
eleitor é o fator predominante e o TRE
melhor sorte. Um erro de seu filho no
. hesita em ocupar o horário de que dispõe
preenchimento de seu formulário — ele
no rádio e na TV para esclarecer e
colocou o nome de solteira da mãe que
constava no antigo tftulo—foi suficiente
... sobretudo apressar a população. A permanecer esta média, setores do próprio
para alijá-la das eleições. As microfichas
Tribunal já admitem um congestionado TRE conseguiram identificar o engamento de proporções imprevisíveis, em
no mas não foi possível emitir o título e
ela também terá que se recadastrar de
,. todos os postos de distribuição, para o
mês do novembro.
novo no próximo ano.
.;„ Cerca de 500 pessoas por dia têm
Nos postos de distribuição da 13*
Zona Eleitoral (a maior do Rio, com 339
procurado a Secretaria de Controle Geral
¦B',j fi if"! Iflfaii' v'SjUlL_id^J^^^^^lHHtiliilltiiiiiE^I6^^^^^*lmi^^F :^^K^il,i f ' V'S^mWil^^^BI l:3'
.,,de Eleitores, no prédio do TRE na Rua
mil 848 eleitores) a situação é tranqüila
"I'flPwf^^^^^^HHH
¦V.K ^^^^^^^¦^J»^ii^^Ml^wMil^^^^^KiiiWff'^^i^^^liMl'-Wit,
• ¦Primeiro de Março. São eleitores que,
» /iAhV
na Barra da Tijuca, e a média de espera
'it
9B|mf"'
' fli^^HH
na fila no Centro Administrativo—onde
„;não tendo encontrado seus títulos em
nenhum lugar, são enviados pelos cartóa maioria dos títulos do bairro estão
sendo entregues — é de apenas 30 minu, rios de suas respectivas zonas em busca
do último recurso,
tos. Em Jacarepaguá, ao contrário, a
média de espera nas filas tem-se estendis ' - Quinze funcionários, supervisionado a duas horas e em postos de grande
dos pelo diretor de Controle, Otávio de
concentração, como o Clube Recreativo
Matos Leal, se desdobram na tentativa de
" localizar o cadastro dos desesperados
Português, na Taquara, no horário considerado do pico — entre 16h e 21h — as
. eleitores que buscam a seção, acionando
1
ii^bH^^»'''
Im^HH
filas têm chegado a 500 metros, dobrando
as telas de microfichas.
o
quarteirão.
—-"•"""''a#
— Esta aqui é a fila da morte —
Os atendentes improvisados no posto
todasa^zona^ejettorm^d^tU^^
as zonas eleitorais do Rio
tltulo em todas
vao pelo título
esperanqa das pessoas que procuraram em vão
ultima esperança
O
0 TRE é4 a última
comenta um funcionário. — Se o nome
do Clube Português, funcionários recru" não for encontrado aqui, dança. Só vai
Custbdio Coimbra
tados pelo TRE no funcionalismo (BaFoto Foto de Custódio
votar nas eleições de 88.
nerj, Metrô, Cedae, Comlurb e até
Segundo Otávio Leal, cerca de 60%
BNH), reclamam das difíceis condições
T rabalhador
dos freqüentadores da fila da morte,
de trabalho a que estão submetidos, com
. embora garantam ter-se recadastrado,
jornadas ininterruptas de oito horas, sem
não irão mesmo votar em 15 de novemtempo para as refeições. O funcionário
vai receber
. bro próximo, pois seus nomes não foram
do Metrô Antônio Machado, improvisaencontrados nas microfichas.
do como atendente da Justiça Eleitoral,
faz uma alerta para que o TRE recrute
Geraldo Oliveira Costa, biscateiro,
lista negra
voluntários "com a maior urgência", sob
não se conformava
morador de Bangu,
"Fiz
Brasília — Os deputados Rubçm
no
atendimencolapso
um
de
haver
levei
tudo certinho,
com a situação:
pena
Medina (PFL-RJ), Álvaro Valle (PLto à população "por falta ou estafa de
certidão e dois retratos e no final dá essa
RJ), Amaral Netto (PDS-RJ), Eduprfuncionários". Até 10 de novembro todos
zebra. O que eu vou dizer pro pessoal do
do Galil (PDS-RJ), Saramago Pinheiro
os postos abrirão aos sábados e domingos
Miro?" Quando perguntado sobre detaem horário integral.
lhes de seu cadastramento, revelou que o
(PDS-RJ) e Alair Ferreira (PFL-RJ),
condidatos à reeleição, que se cuidem,
pois fazem parte de uma lista negra
elaborada pelo Departamento Interrádio
fala
no
Brizola
sindical de Assessoria Parlamentar,
pronta para ir às ruas na próxima
semana. O DIAP os acusa, entre outras coisas, de lutarem contra o avanço
TV
irá
à
hoje
e
amanhã
das classes trabalhadoras.
Os outros dois processos em que
O governador Leonel Brizola vai à
O Departamento Intersindical tie
l^iBWtww!'Brizola pedia para responder ao deputelevisão amanhã e domingo, entre 8h e
Assessoria Parlamentar (DIAP) füntado federal Amaral Neto (PDS), que o
9h, para responder aos ataques do candiciona nos moldes do Departamerito
acusou de proteger criminosos, o TRE,
dato a senador pelo PMDB Hélio FerIntersindical de Estudos e Estatísticas
nandes. Nos dois dias, Brizola abrirá o
por unanimidade, julgou que não houve
Sócio-Econômicas (DIEESE). É mánofensa. O procurador considerou que a
programa matutino da Aliança Popular
tido por sindicatos e federações de
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praças públicas que guardavam uma
rário livre. Mas o atual candidato do
de Moreira era citado.
suas bancas de mercadoria.
eleias
mais
importantes
forças
pam-se
1982.
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Justiça manda advogado
tirar flamingos, cães e
tucanos do apartamento
Por unanimidade, a 6" Câmara do Tribunal de Alçada
Cível confirmou a sentença do juiz da 37a Vara Cível que
condenou o advogado Paulo Roberto Munhoz da Fontoura a
retirar de seu apartamento, no Leblon, dois cães, três araras,
três tucanos, um papagaio e dois flamingos rioprazo de 10 dias,
sob pena de multa de Cz$ 1 mil por dia de atraso.
Ao prqstar depoimento na vara, o advogado contou que,
há cinco anos mantinha, em área de 80 metros ouadrados,
animais das mais variadas espécies. Teve um pavão, um jegue,
um veado de pequeno porte e nove cachorros. Atribuiu o
processo contra ele a perseguição do síndico e de alguns
moradores, pois no condomínio há 40 cães e 80 animais de
variadas espécies. Mesmo antes da confirmação da sentença,
Paulo Roberto e sua fauna deixaram o apartamento do Leblon e
mudaram-se, para uma casa no Joá.
Barulho è mau cheiro
Em julho de 1985, o condomínio Vivenda Onze, na Rua
Engenheiro Cortes Sigaud, 11, entrou com ação para compelir o
proprietário e ocupante do apartamento 104 a retirar os
animais. O advogado era acusado de contrariar as normas da
boa vizinhança, a convenção e o respeito pelo sossego e saúde
dos demais moradores.
"Ele mantém diversos animais (cães, araras, veados) que
nas mais variadas horas do dia, inclusive de madrugada, emitem
ruídos estridentes. Além disso, o mau cheiro é insuportável. O
problema é agravado com as suas ausências prolongadas,
quando os animais ficam sem alimentação e sem água", diz a
ação.
<- O advogado, na contestação, afirma que o síndico Roberto
Ribeiro França "não paga nem condomínio nem despesa
alguma" e que não se importa em perder na Justiça. Acusou a
péssima administração do síndico, culpando-o pela constante
falta dágua e alegando que, por isso, no terraço onde ficam os
animais há pouquíssima água. Argumenta, porém, que a área é
limpa com a água de uma minipiscina.
Afirmou que mantinha no apartamento dois cães — um
poodle toy e um Irish woolfhound — que não latem, três araras,
três tucanos, um papagaio, dois flamingos, um gato e quatro
que as aves emitam ruídos estridentes de
passarinhos. Negou "nesse
madrugada, porque
período elas dormem".
O morador do apartamento 204, José Brito, disse em
depoimento que seus parentes eram acordados freqüentemente,
de madrugada, com o barulho de araras e cães e que o mau
cheiro do apartamento 104 era insuportável. O médico Osvaldo
Abdala Issa, morador do apartamento 303, queixou-se também
do barulho e do mau cheiro.
Maria Carmem Ponzo Cruz de Morais, do apartamento
404, contou, porém, que mora no prédio há seis anos e nunca
ouviu barulho nem sentiu mau cheiro provenientes do apartamento do advogado. Nilza da Silva Oliveira Costa afirmou que
os animais não a incomodavam, mas revelou que o advogado
manteve um jumento em seu apartamento por uma semana.
Cláudia Ribas, do 304, disse que Paulo Roberto já criou no
avestruz e que o papagaio vivia implicanapartamento até uma
do com as araras, "provocando gritos horríveis".
Azar com cães
O juiz Dauro Inácio da Silva, na sentença que condenou o
advogado, reconheceu que a permanência dos animais prejudica a saúde, o sossego e o bem-estar dos demais moradores, além
de caracterizar mau uso da propriedade.
Ao recorrer da sentença, Paulo Roberto Munhoz da
Fontoura alegou que o juiz deveria ter-se considerado impedido. Explicou que, durante a audiência de julgamento, o
magistrado queixou-se de vários incidentes em sua vida provocados por cães. E mudou-se de um apartamento de frente para o
mar, na Barra, por causa dos cães de seus antigos vizinhos;
processou civil e criminalmente o dono de um cão que mordeu
sua mãe; a filha de um amigo contraiu micose na praia por causa
das fezes dos cachorros.
Os juizes Luís Eduardo Rabelo, presidente da 6* Câmara
do Tribunal de Alçada Cível, Martinho Campos e Arruda
França confirmaram a sentença de Dauro Inácio da Silva,
considerando-á irretocável: "Com efeito, é inaceitável que
alguém pretenda o apoio judicial para manter no seu apartamento, como confessa o réu, gatos, cachorros, tucanos, flamingos, pavão, veados etc."
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Os preços
Quanto custa um Mercedes Benz 280-S, ano 1985 com 1
mil 224 quilômetros rodados? A resposta é muito difícil de
conseguir nos principais pontos de compra e venda de veículos
importados — Avenida Princesa Isabel e Avenida Prado Júnior.
O preço depende do estado do carro e da cara do freguês.
! Um carro como esse de 1985, branco, pára-choques
reluzentes, estofamentos impecáveis, pneus novos, que se
poderia considerar quase um zero quilômetro, pode chegar à
casa de alguns milhões de cruzados. Para se ter uma idéia, um
Mercedes Benz 280 SLC, ano 1975, a gasolina custa Cz$ 1
milhão 500 mil.
I
j A vantagem de se ter um veículo como esse pode estar no
pagamento do 1PVA. O dono da loja diz que está em torno de
Cz$ 18 mil, mas o vendedor revela que paga apenas Cz$ 614,
pela tabela. A marca Mercedes Benz é a mais valorizada entre
os veículos importados. Um Jaguar XJ6, ano 1974, pode ser
adquirido por Cz$ 450 mil.
"importados" não é esse monstro
,..— O mercado de carros
—
diz um vendedor que pediu para não ser
que todos pensam
identificado, pois não queria ver prejudicados os seus negócios.
Ele-comercializa carros nacionais também, mas sua loja tem
para vender um Mercedes Benz marrom tipo 240D, ano 74, por
pouco mais de Cz$ 200 mil e a garantia do IPVA pago em São
Paulo no valor de Cz$ 48,00. O imposto no Rio seria um pouco
mais caro, mas não alcançaria Cz$ 100,00, segundo afirmou.
." O vendedor explica que no Brasil formou-se uma idéia de
"É uma
que o carro nacional envelhece em dois anos de uso.
formação psicológica", diz, mostrando os carros estrangeiros
em exposição, sem nenhuma ferrugem, com a pintura em bom
estado e estofamentos quase novos. Ele concorda, no entanto,
que a qualidade dos carros estrangeiros é bem superior aos de
fabricação nacional, principalmente no que se refere à lataria.
Proibida desde 1976, segundo revelou um vendedor, a
importação de carros tornou o mercado mais restrito. Como
estes veículos chegam ao Brasil? Chegam pelas fontes oficiais,
diz o vendedor, através de diplomatas que vão assumir cargos
em embaixadas ou consulados.
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Desembargador recua e
proíbe funcionamento de
máquinas de videopôquer
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Estação Central, como as demais das Unhas 1 e 2, ficou fechada durante todo o dia

Greve do Metrô termina e após
as 12h tráfego deve ser normal
A greve que paralisou por 24 horas
todo o sistema do Metrô do Rio terminou
à zero hora de hoje, quando os funcionarios da manutenção começaram a reparar
composições para o retorno ao tráfego
ainda nesta sexta-feira. A previsão é de
que somente após o meio-dia estarão
funcionando todas as estações da linha 1,
da Praça Saens Pena a Botafogo.
Os 4 mil empregados do Metrô partiriparam dá greve, iniciada por eletricistas
e mecânicos que ficaram parados três dias
reivindicando adicional de 30% por insalubridade. O presidente do Metrô, Alvaro Ramos, prometeu por telefone ao
dirigente do Sindicato dos Metroviários,
José Carlos Marins, que hoje pela manhã
receberá os sindicalistas e uma comissão
de eletricistas para acertar o pagamento
do adicional de insalubridade e rever a
punição que decretara para 112 deles.
Desconfortes
i. A paralisação do Metrô trouxe problemas e desconforto a milhares de pessoas, obrigadas a enfrentar filas nos ponvi .^•[*
ti i

Apenas na estação da Central do
Brasil havia uma corda isolando o acesso
à estação, onde se via também dois
cartazes com a mesma frase: Estamos em
greve — trens parados — estações fechadas. Nesse ponto, quando chegavam os
trens da Companhia Brasileira de Trens
Urbanos (CBTU), as filas dos ônibus em
frente à gare engrossavam e, para não
chegarem atrasadas nos locais de trabalho, algumas pessoas chegavam a viajar
penduradas nas janelas e até mesmo nos
pára-choques dos ônibus.
Para os soldados da PM que tentavam evitar que passageiros viajassem como pingentes, o pior horário foi entre 8h
e 9h, quando o trânsito em toda a cidade
é lento e os ônibus demoravam a retornar. O esquema da CTC — pouco útil aos
usuários do metrô — funcionou com 32
ônibus, fazendo o percurso do metrô
entre a Central e Botafogo. E mais oito
veículos circulavam entre Maria da Graça
e a Central do Brasil.

tos de ônibus e aperto nos coletivos
cheios. Trinta ônibus e quatro jardineiras
da CTC, que deveriam atender aos passageiros do Metrô entre a Central e Botafogo, acabaram trafegando semivazios,
porque os letreiros Especial, em vez de
Central ou Botafogo, confundia os passageiros.
Já os ônibus das linhas particulares,
com pontos em frente à gare D. Pedro II,
saíam superlotados, com passageiros até
nos pára-choques traseiros. Os 10 soldados do 5o BPM, orientados para organizar as filas do esquema de emergência,
acabaram sendo desviados para os pontos
das empresas particulares, onde era mais
necessária a presença do grupo.
Na Praça Saens Pena e em Botafogo
— estações de maior movimento depois
da Central do Brasil — nem parecia que a
classe responsável por um dos mais importantes transportes de massa estava em
greve. Ninguém procurava as estações e
nelas não havia nem mesmo cartazes
anunciando o movimento.
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As peles levadas ao forno para incineração chegaram ao aeroporto em grandes sacos

Dentista quer
saber causa da
morte do filho
Quatro meses após a morte de seu

filho, com sintomas de dengue hemorrágica, o dentista Joel Henrique de Sousa
ameaça cobrar na Justiça o laudo da
autópsia ainda não fornecido pela Sucam.
Revoltado e cansado de promessas, Joel
acusa a Sucam e o Ministério da Saúde de
tentarem fazer com que o caso, ocorrido
em junho, em Niterói, seja esquecido.
O dentista, que garante estar de
posse de parecer de patologistas confirmando os sintomas de dengue hemorrágica, teme que possa haver um surto em
Niterói com um tipo de dengue maligna
com novas vítimas. Para isso, ele se
baseia também nos resultados divulgados
na época pelo Centro de Controle de
Doenças de Atlanta, nos EUA, que confirmam o diagnóstico de dengue, mas não
especificam o tipo.
Ao mesmo tempo em que revela
conversas telefônicas gravadas com autoridades do Ministério da Saúde, Joel
Henrique se confessa cansado de promessas de uma explicação sobre a verdadeira
causa da morte de seu filho, o estudante
José de Souza Neto, 17, ocorria no dia 2
de junho deste ano.
— Meu filho era um rapaz saudável
que, em cinco dias, morreu com todos os
sintomas de dengue homorrágica. Na
época foram feitos os exames, e patologistas, como os professores Barreto Neto,
do Hospital Antônio Pedro, Thales de
Brito e Luiz Carlos Gaiotto, da USP, e
Venâncio Avancini, me garantiram que
os sintomas eram de dengue hemorrágica.
O dentista assegura que, após os
resultados divulgados pelo Centro de
Controle de Doenças de Atlanta, que
caracterizaram o caso como dengue, a
Sucam decidiu dar o assunto por encerrado.

Peles apreendidas há sete
anos no Rio sao queimadas
Dezesseis toneladas de pele de animais, avaliadas em 2 milhões de dólares,
foram incineradas nos fornos da Central
de Incineração de Lixo do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro. Apreendidas pelo IBDF (Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal) no Rio de
Janeiro desde 1979, as pels foram transportadas em sacos, em três caminhões.
Um fez duas viagens do IBDF ao aeroporto.
A quantidade de peles trazida por
cada caminhão levou em média duas
horas para ser incinerada e o trabalhose
estendeu até o fim da tarde. Quando o
que chegou ao
primeiro caminhão — —
aeroporto às 10h20min
passava pela
Rua General Polidoroem Botafogo, um
rapaz na rua sentiu o cheiro forte das
carne-seca, e
peles, julgamos tratar-se de "segurando
a
acusou o IBDF de estar
carne".
Solução é queimar

O delegado regional do IBDF, José
Fernando Pedrosa, que assumiu o cargo
no início do ano, não soube dizer por que
só agora foi realizada a queima. Havia 55
mil 655 peles inteiras de animais silvestres
e 5 mil 240 quilos de pedaços de lagarto,
raposa, onça-pintada, lontra, ariranha,
jibóia, sucuri, jaguatirica, gato-pintado,
veado-maleiro, tamanduá, jacaré e até
casco de tatu.
As peles são procedentes, principalmente, das reigões Norte e CentroOeste. De acordo com José Fernando
Pedrosa, entram no Estado do Rio, semanalmente, 10 mil animais vivos, vendidos nas 70 feiras-livres, sendo "dificílimo
realizar um trabalho repressivo nesse
contexto". Ele afirmou que o comércio
internacional de peles tem diminuído devido a dois fatores: um acordo entre 88
países contra esse tipo de exploração e a
atuação de instituições de reflorestamento.

Durou pouco a alegria das empresas Sogames Aparelhos e
Diversões Eletrônicas, Microgames Diversões Eletrônicas e
Locadora de Divertimentos Eletrônicos, que tinham conseguido
autorização do desembargador Fernando Celso Guimarães para
manter em funcionamento suas máquinas de videopôquer: '
ontem, o magistrado reconsiderou a decisão e cassou a liminar
que havia concedido no mandado de segurança impetrado por
elas.
..
O incidente ocorrido há 10 dias, envolvendo um funcionario da Funarj, que ganhou Cz$ 999 mil no videopôquer mas
nada recebeu, foi o principal motivo da revogação da liminar.
Segundo o desembargador, trata-se de um fato concreto que
demonstra a utilização das máquinas para jogo de azar. Ele
acompanha, assim, decisão da desembargadora Maria Stclla
Rodrigues, que negou liminar no mandado de segurança
impetrado pela Intergame Locadora de Máquinas Eletrônicas
de Diversões.
Jogo de azar
Celso
explicou que inicialmente concedeu a
Fernando
liminar porque não tinha tomado conhecimento de qualquer
flagrante de utilização das máquinas como via de exploração de
jogo de azar. A Secretaria de Polícia Civil, contra a qual foram
impetrados os mandados de segurança, justificou que havia
apreendido as máquinas para instauração de inquérito.
Ao conceder a liminar, o desembargador ressaltou que o
fazia "sem prejuízo, é óbvio, da ação fiscalizadora da autoridade para impedir o uso das máquinas na exploração de jogo de
azar". Quarta-feira passada, o magistrado recebeu"porinformações
onde se
complementares do secretário Nilo Batista,
verifica que a ação fiscalizadora das autoridades policiais levou
à instauração de inquérito com relação a um fato concreto".
A ampla divulgação do prêmio ganho por Paulo César
Farah demonstrou que as máquinas não estão sendo usadas
apenas para diversão ou divertimento, como dizem as empresas
em sua razão social, mas sim para exploração de jogo de azar,
proibido por lei. Quanto à Intergame, que impetrou mandado
de segurança em separado, desistiu da ação, pois o Departamento de Polícia Especializada devolveu as 22 máquinas
apreendidas. Ficou provado que as máquinas têm alvará de
funcionamento das Delegacias de Diversões Públicas Federal e
Estadual.

Prédio da velha TV Tupi
e do Cassino da JJrca é
tombado provisoriamente

O prefeito Saturnino Braga assinou ontem decreto de
tombamento provisório do imóvel situado na Rua João Luís
Alves, 13, onde funcionaram o Cassino da Urca e os estúdios da
extinta TV Tupi. O decreto é válido por um ano, prazo para que
o Departamento Gerai de Patrimônio Cultural do município
estude o entorno do imóvel de forma a proteger a amurada da
praia e a ponte da Avenida Portugal, detalhando toda a área a
ser tombada em definitivo.
O decreto tem apenas dois parágrafos: o que define o
tombamento provisório e o que revoga as disposições em
contrário. Na sua justificativa, o prefeito diz que o imóvel do
antigo Cassino da Urca tem importância na topografia do bairro
e que sua decisão atende a manifestações comunitárias pedindo
a conservação do prédio como memória do bairro e da cidade.
Saturnino afirma que o tombamento provisório teve apoio
unânime do Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio
Cultural.

Glória e decadência
>afl

m?^ WLmmWmÀ mÊmmUf^^AmlM^'

Donos de carros retidos
têm prazo até hoje para
apresentar documentos
; Um Mercedes Benz 240-D, ano 75, um Alfa Romeu
Spider, ano 72 e um Jaguar XJ6, ano 74, continuam retidos no *
pátio do Departamento de Polua Federal, na Praça Mauá,
aguardando a apresentação da documentação original, principalmente a 4a. via, a chamada guia de importação de veículos,
proibida desde 1976.
; Os comerciantes que tiveram carros apreendidos na Operação Estrela, desencadeada dia 7 último em todo Rio, têm que
apresentar a documentação até hoje. Se não o fizerem responderjio a inquérito criminal com base no artigo 334 (contrabando). Os policiais apreenderam, em situação irregular, 29
veículos estrangeiros.
', A operação foi a etapa final das investigações e levantamentos em agências de automóveis que comercializam veículos
estrangeiros, realizada por 24 agentes da Polícia Federal e seis
auditores da Delegacia de Receita Federal. A operação, que
não tem prazo para terminar, visa a apreender veículos estrangeiros que estejam circulando ou expostos à venda no Rio.
Os agentes apreenderam 29 veículos, a maioria da marca
Mercedes Benz. Desse total, só três permanecem no pátio da
Polícia Federal. Outros veículos foram dispensados da apreensão,.preferindo os policiais que os comerciantes ficassem como
depositários fiéis até hoje, quando termina o prazo da entrega
da documentação original de cada um deles. .
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Para o delegado regional do IBDF, o
leilão das peles, que poderia reverter
recursos para melhorias no instituto, reindiscriminado à
presentaria um estímulo
matança de animais. "A única solução é a
queima, visto que os animais já estão
mortos".
A Central de Incineração de Lixo do
Aeroporto Internacional tem como principal função impedir que restos de comida, principalmente os que sáo trazidos
nos lixos de aviões internacionais, disseminem doenças no país. Inaugurada em
janeiro de 1986, a central tem dois fornos, cada um com capacidade para queimar 30 toneladas de Lixo por dia.
Os fornos possuem três câmaras: na
primeira, o lixo é queimado; na segunda,
os gases da queima se misturam como o
ar; e na terceira, ocorre a combustão
completa dos gases. O processo de incineração tem controle automático, que
oferece economia de custos: o próprio
lixo é aproveitado como elemento de
combustão.
As brasas são conduzidas a um fosso
com água, onde são extraídas as cinzas
por um transformador de corrente submèrso, que conduz a lama por uma
rampa, descarregando-a num contalner.
Os gases são depurados pelo processo de
lavagam com exaustão forçada, que retém partículas e gases poluentes. Dessa
forma, os gases lançados na atmosfera
pelas chaminés são inofensivos à natureza.
A ARSA (Aeroportos do Rio de
Janeiro S. A.), empresa responsável pela
administração e operação do Aeroporto
Internacional, possui dois caminhões
compactadores, iguais aos da Comlurb,
que recolhem o lixo, descarregando-o na
central. Uma pá mecânica transfere o lixo
para o alimentador hidráulico, que o
empurra para um dos dois fornos.

Construído pelo empresário Joaquim Rolla, o mesmo que
fez o Hotel Quitandinha, em Petrópolis, o Cassino da Urca
mudou os hábitos da cidade, tirando do Centro e da Lapa a
hegemonia boêmia no Rio. As roletas, bacarás e shows do
cassino atraíram a classe média e os ricos que freqüentavam os
teatros Lírico e Municipal, o Assírio e a Praça Tiradentes.
A agitação começava por volta das 21h. Os freqüentadores
jantavam, jogavam, conversavam no grande salão e esperavam
pelos dois shows noturnos. Foi a grande época de artistas como
Carmem Miranda, Linda e Dircinha Batista, Grande Otelo,
Emilinha Borba, Virgínia Lane, Alvarenga e Ranchinho, Trio
de Ouro (Dalva de Oliveira, Herivelto Martins e Nilo Chagas).
Carlos Machado, mais tarde institulado o Rei da noite, era o
regente da orquestra.
A decadência chegou em 1946, após 15 anos de sucesso
absoluto. O presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu o jogo e,
sem o dinheiro das apostas, o esplendor do cassino se apagou.
Anos depois foram instalados no prédio os estúdios da TV Tupi,
canal 6, a primeira do Rio. Mais uma vez o prédio viveu tempos
de glória e sucesso, encerrado com a decadência da primeira
rede de televisão brasileira.

Polêmico
Em outubro de 83, por unanimidade, a Câmara Municipal
aprovou projeto do vereador Wilson Leite Passos tombando o
prédio do Cassino da Urca. No mesmo dia, o então prefeito
Jamil Haddad afirmou que vetaria integralmente o projeto por
considerá-lo inconstitucional, já que o tombamento é atribuição
exclusiva do Poder Executivo.

Secundarista vai à rua
lutar por meia-passagem
e verbas para escolas
"É

como
Cerca de 500 secundaristas, gritando slogans"Um,
dois,
hora, hora, Hora, meia-passagem agora, agora",
três, quatro, cinco mil, está renascendo o movimento estudan- a
til" e "Estudante não é bobo, Brizola é demagogo", promove- ...
ram uma passeata que engarrafou o trânsito do Largo do ,
Machado ao Palácio Guanabara. Reivindicar meia-passagem .
nos ônibus, eleição direta para diretor e mais verbas para as
escolas eram as principais exigências dos manifestantes.
Organizada pela Associação Metropolitana dos Estudantes
Secundaristas (Ames), a passeata, formada basicamente por
alunos dos colégios Pedro II, Júlia Kubitschek, Pedro Alvares
Cabral, Infante D. Henrique, Amaro Cavalcanti, Leopoldo da
Silveira e Prado Júnior, visava chamar a atenção do governo
estadual para a atual situação da maioria das escolas e,
sobretudo, para o problema de transporte dos secundaristas.
Discursos
Em cima de uma Kombi, cedida pelo Sindicato dos
secretário-geral da AssoBancários, Marco Antônio Miranda, "O
ensino está bom? O
ciação, discursava no alto-falante:
governador diz que constrói brizolões, mas na verdade as
escolas estão abandonadas. Faltam professores, giz e reformas
adequadas". Representantes de diversas escolas lembraram que
o governador se comprometeu, durante a campanha política, a
autorizar a meia-passagem para os estudantes, tanto do 1°
quanto do 2o grau.
Embora a Lei 521, de autoria do vereador Luís Henrique
Lima (PDT), tenha sido sancionada pelo prefeito Marcelo
Alencar, ela não pôde entrar em vigor porque não há companhias municipais de transporte.
Ao chegar no Palácio Guanabara, os estudantes começaram a»hamar pelo governador. Diante da ausência de Brizola e
da demora da comissão designada para recebê-los, os estudantes se sentaram tranqüilamente no chão das duas vias da Rua
Wiliam
Pinheiro Guimarães e paralisaram o trânsito. Para
"a demora
Alberto, representante do Colégio Pedro Alvares,
foi proposital. O interesse era dispersar o pessoal".
Carlos Mine, que foi vice-presidente da Ames em 1967,
acompanhou a passeata e salientou que desde aquela época os
secundaristas lutam pela meia-passagem. Só que, durante a
ditadura a repressão acabava sufocando qualquer reivindicação". Também presente à passeata como solidário ao movimenPalmeira, presidente da UNE
to dos secundaristas, Wladimir
"idéia do turno único
é, sem dúvida,
em 1968, declarou que a
uma grande conquista. O plano de educação é discutível na
medida em que se pode aproveitar melhor as antigas escolas, ao
invés de construir brizolões".

Ciência
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Sáo Paulo — Foto de José Carlos Brasil

Aparelho livra diabético
das injeções de insulina
Nova Iorque — Os diabéticos, que precisaffl de injeções diárias de insulina e os pacientes que precisam de morfina para combater
dores estão podendo usar um aparelho, desenvolvido pela bioengenharia, para substituir as
agulhas e seringas de injeção. O dispositivo,
do tamanho de um livro de bolso, é conhecido
coma bomba de infusão e usa a energia de uma
pequena bateria para bombear medicamento
na corrente sangüínea do paciente, através de
um» tubo plástico e uma agulha implantada
embaixo da pele.
Segundo o jornal The New Work Times a
bomba foi usada primeiramente para administrai a droga desferol em pacientes com anemia
crônica. Depois o engenho tornou-se popular
entre os diabéticos que usavam um modelo
maior e mais pesado do que o tipo agora
lançado. Para os médicos o aparelho permite a
administração de remédios durante longos
períodos de tempo sem a necessidade de
injeções freqüentes, reduzindo deste modo os
custos e o desconforto do tratamento.
Um paciente pode programar a bomba de
infusão para administrar a quantidade adequada de insulina durante um período de 24 horas,
regulando a dosagem para corresponder as
atividades diárias e deixando a agulha implan-

sexta-feira, 10/10/86
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tada. Antes da refeição o paciente pode programar a bomba para fornecer a quantidade de
insulina adicional de que ele precisa para
metabolizar os açúcares dos alimentos.
Os engenheiros americanos explicam que
os avanços na microeletrônica nos plásticos e
na miniaturização de baterias permitiram a
fabricação de bombas capazes de tratar outras
doenças de modo mais seguro e barato. "Estas
bombas não são magias tecnológicas mas simpies tecnologia atual montada de modo novo"
— explicou o dr. Vincent Decaprio, diretor de
pesquisas avançadas da companhia Becton
Dickinson, que fabrica os aparelhos.
Existem três tipos de bombas de infusão:
as bombas pessoais, as para pacientes com
dores, e as que são carregadas nas costas. O
modelo padrão, usado por diabéticos, custa
em torno de 2 mil e SOO dólares. Os engenheiros estão testando agora outros modelos que
poderão ser usados para administrar pequenas
quantidades de hormônios em mulheres que
sofrem de problemas de ovulacão. Outro tipo
esta sendo testado para ver se é capaz de
administrar drogas empregadas no tratamento
quimioterápico do câncer. As bombas poderiam aumentar a concentração de drogas nos
locais específicos dos tumores.
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Equipamentos ligados ao paciente fornecem ao pesquisador

re o sono

Paulistas pesquisam insônia
Moléculas de oxigênio
provocam danos ao tecido
Luiz Maciel Filho

"'Baltimore, Estados Unidós"^ Pesquisadores que estudam os danos causados aos
tecidos durante ataques do
coração e derrames cerebrais
iiy!rj"* '¦
„
reuniram evidências de que a
destruição celular é causada
por moléculas instáveis de
oxigênio que atacam células
"-- _-Jiia1JwBrtX*'4»' »H t^m^_^fji..—«at^ir ^-raaaaM^iaaaaaaaaaallafjaVaaaaiiaaaaaaaaV
^mm
como-- se fossem lança«-*^~"^"^^^^MBLwiofwu
^l\ mnnwm^nrm
chamas.
j=»
~23»5k£lZ""r~
. O, dr Gregory Bulkley,
C^tmmmWky m\
da Escola de Medicina John
Hopkins, revelou que estás
^ í^^^^^-^mmMWmmmmM
moléculas agressivas proliferam quando o sangue retorna
a um tecido onde seu fluxo
foi bloqueado, queimando
tudo que tocam. Existem,
entretanto, agentes naturais
sistemas de defesa das células podem cnque podem servir de extintores de incêndio,
anulando as moléculas antes que elas possam
frentar.
causar danos sérios.
Um ataque cardíaco é produzido por um
« — Ainda é cedo para que se possa usar
súbito bloqueio do sangue que vai para o
este conhecimento como forma de terapia,
músculo do coração. Já certos tipos de derramas creio que vamos caminhar neste sentido
me ocorrem quando o fluxo sangüíneo é
—
muito rapidamente
disse Bulkley durante
interrompido em uma parte do cérebro. Sem o
simpósio promovido pela Associação Médica
oxigênio fornecido pelo sangue o tecido morAmericana e pela Escola John Hopkins. O
re, mas os médicos também descobriram que
explicou
as
agressipesquisador
que moléculas "posmesmo que o fluxo sangüíneo seja restabelecivas, também chamadas radicais livres,
do rapidamente ocorrem graves danos.
suem um número fmpar de elétrons nas conBulkley e outros cientistas acreditam que
chás externas de seus átomos, o que as torna
nem
todo dano é causado pela ausência de
altamente reativas e instáveis, e existem apeoxigênio. Pelo menos parte das lesões iniciais
nas por uma fração de segundo, podendo
são causadas por uma liberação maciça de
causar grandes danos quando aparecem em
radicais livres. Estes danos poderiam ser comgrande número".
batidos com uma substância, que destrói radiO cientista também explicou que a maior
cais livres, conhecida como superóxido desmudos
danos
aos
tecidos
causados
parte
pela
Use, ou sod.
radiação é resultado destes radicais livres,
Em certas situações, quando os danos
também produzidos por toxinas químicas. Bulcausados pela privação de oxigênio forem
kley também acredita que o processo de envemuito extensos, a interrupção da formação de
lhecimento possa resultar de uma acumulação
radicais livres pode não ser suficiente. Não
dos danos causados pelos radicais livres. "A
obstante, o cientista acha que o sod pode ser
compreensão de como estas moléculas se formuito útil no tratamento do cérebro.
mam e o desenvolvimento de modos para
Outra área promissora é a dos transplantes
anulá-las podem nos fornecer meios de combade rins porque durante o transplante o fluxo de
ter doenças que nunca fomos capazes de
sangue para o rim é interrompido. Em uma
tratar" — acrescentou o cientista.
experiência feita com porcos, os rins dos
Defesa natural
animais tratados com o sod funcionaram três
Normalmente o corpo humano neutraliza
vezes melhor do que aqueles que não haviam
rapidamente os radicais livres através de subsrecebido substâncias para combater os radicais
"devoradoras
de radicais
tâncias chamadas de
livres. Em Munique, na Alemanha Ocidental,
livres" e que se encontram armazenadas nas
os médicos vão testar a idéia em seres numanos, para ver se o superóxido desmutase evita
próprias células. Experiências feitas com animais mostraram que quando o fluxo sangüíneo
a formação de radicais livres quando o fluxo
diminui ou pára e depois recomeça subitamensangüíneo é restabelecido no órgão transplante são produzidos mais radicais livres do que os
tado.

São Paulo — Tradicionalmente negligenciadas pelos médicos e por suas próprias vítimas, a insônia e a sonolência,
duas pragas que envenenam a rotina de
alguns milhões de brasileiros, estão sendo
investigadas de perto por um grupo de
neurologistas paulistas, com resultados
animadores.
O trabalho, pioneiro no Brasil, é
realizado desde março pelo Centro dos
Distúrbios do Sono do Hospital Albert
Einstein, em São Paulo, com a ajuda de
equipamentos modernos que registram o
comportamento detalhado do organismo
dos pacientes em repouso. Em 90% dos
casos, as verdadeiras causas das noites
mal-dormidas são identificadas rápidamente — artrites, problemas respiratórios e depressões nervosas são as mais
comuns — e os pacientes passam a tratar
da doença original.
No Centro dos Distúrbios do Sono,
os clientes passam por duas triagens. A
primeira encaminha para outros especialistas os casos cujas origens são identificadas logo nas consultas preliminares. A
segunda é feita depois da avaliação de ate
16 funções vitais do paciente durante uma
noite de sono — repousante ou não — no
hospital.
Confinado num quarto com isolamento acústico e ar condicionado, do
qual comunica-se com o médico através
de microfone, o paciente é vigiado em
todos os seus movimentos noturnos pelo

polígrafo, uma máquina de fabricação
nacional que registra em quilômetros de
as alterações orgânicas que detecta.
papel"Os
distúrbios do sono são sempre
provocados por problemas físicos ou psíquicos e a nossa primeira tarefa é localizar esses problemas", explica o neurologista Rubens Reimão, que se especializou
em polissonografia clínica — como é
chamada a nova técnica — nos Estados
Unidos. Reimão passou dois anos no
Baptist Memorial Hospital, em Memphis, no estado do Tennessee, antes de
ser convidado para dirigir o primeiro
centro dos distúrbios do sono no Brasil.
Segundo Reimão, a insônia — que
atinge cerca de 15% da população adulta
mundial — surge geralmente em períodos
de grande tensão emocio m1 e é sustentada pelo uso inadequado Ce medicamentos. "Os hipnóticos são eficientes indutores do sono apenas no início. Com o
tempo, vão perdendo o efeito e levam as
pessoas à dependência", observa.
Nos 75 casos ja analisados pela equipe de Reimão, não faltam exemplos de
pessoas que não dormem bem há mais de
20 ou 30 anos. Um desses pacientes é um
empresário muito ativo, na faixa dos 50
anos, que passou a maior parte de sua
vida dormindo apenas duas ou três horas
por dia. Ele começou a ter insônia num
período de ansiedade, tentou resolver o
problema com chás caseiros e leitura e
logo passou para os hipnóticos, dos quais
não se livrou até hoje.
"Não se conhecem ainda ao certo os
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males que a insônia pode causar à saúde.
Mas é certo que desempenhos físico e
intelectual são afetados pela falta de
sono", afirma Reimão.

Sonolência

As conseqüências são semelhantes no
caso de sonolência, mas esta é provocada, na maioria das vezes, por problemas
respiratórios. "Quando a passagem do ar
pela boca ou nariz é dificultada, a pessoa
tem um sono conturbado, várias vezes
interrompido durante a noite. O ronco
denuncia essa dificuldade de respirar,
que deve ser corrigida cirurgicamente,
removendo-se amígdalas, adenóide ou
parte do palato, que obstruem a circulação do ar", informa o neurologista. A
moléstia que leva à sonolência e ao ronco
é conhecida por apnéia do sono c começa
a interessar os otorrinolaringologistas,
até hoje raras vezes mobilizados para
cirurgias desse tipo.
Dos pacientes atendidos pelo Centro
dos Distúrbios do sono do Hospital Albert Einstein, cerca de 30% tiveram diagnóstico de apnéia do sono — que será um
dos temas principais do 1* Congresso
Pan-Americano sobre o Sono, nos dias 17
e 18 deste mês em São Paulo.
Rubens Reimão não acredita na eficácia de tratamentos alternativos para a
apnéia do sono. "Os medicamentos que
são tomados para eliminar o ronco servem, no máximo.para lubriCcar as paredes internas do aparelho respiratório",
adverte.
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Doenças
J
sexuais
alarmam
Belo Horizonte — A cada 10
segundos uma pessoa contrai
algum tipo de doença venerca
no Brasil. Apresentando estatísticas alarmantes como esta, oi
secretário geral da União Brasileira de Saúde, médico Humberto Abrão anunciou ontem
nesta capital a intenção do.Ministério da Saúde de iniciar;
dentro de dois meses programas regionais de combate às
doenças venéreas.
Humberto Abrão afirmou
'¦
que será realizado em Belo
Horizonte, no mês que vem, o
2o Encontro Nacional Clínico-!
Laboratorial das Doenças Se-!
xualmente Transmissíveis, du-!
rante o qual os programas do'
Ministério da Saúde deverão!
ser debatidos. '¦•
j
Humberto Abrão atribuiu o
aumento das doenças venéreas;
à precocidade com que os jo-j
vens iniciam sua vida sexual;
atualmente, principalmente os;
mais pobres, que não recebem'
informações adequadas nem!
têm ainheiro para consultar!
médicos. Ele chamou a atenção:
para os altos índices de ocor-í
renda da clamídia, uma doença!
venérea que pode provocar aj
esterilidade, tanto do homem'
\
quanto da mulher. — A clamídia, apesar.- de}
menos conhecida e divulgada,;
tem uma ocorrência muito;
maior do que a gonorréia c a;
sífilis. Nos Estados Unidos sã»
tratados cerca de 4 milhões de!
casos por ano, ao custo-tíe li
bilhão de dólares para o país —j
revelou Humherto Abrão.n }
Explicou que no Brasil não',
existem estatísticas fidedignas,!
porque a notificação das doen-':
ças venéreas ao Ministério, da';
Saúde pelos Médicos riâo éj
obrigatória. Afirmou, porém,j
que de 100 pacientes examina-;
dos por ele diariamente,:"cercaj
de 30 a 40 apresentam a ciamídia.
Humberto Abrão disse que a[
clamídia se manifesta, no ho-j
mem, por uma queimação. na]
uretra e. se não for tratada noi
início, pode provocar a infla-;
mação dos testículos e a inferti-j
lidade, temporária ou definiti-f
va. Se transmitida pelo homem!
à mulher, a doença provoca aí
obstrução das trompas e a con- j
seqüente infertilidade. A.mu-i
Iher grávida que estiver,.comi
clamídia pode, durante q par-|
to, transmiti-la ao filho, quej
contrairá conjuntivite, otitè;ouj
até pneumonia. ''
i
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A4 União Soviética está realizando buscas
na Antártida para tentar localizar uma estação
de^jjesquisas que desapareceu na região do
mar de Weddel. Segundo a agência Novosti a
busca esta mobilizando uma grande quantidade de recursos que incluem um avião de
transportes 11-18 e seis navios.
„ A estação de pesquisas, chamada Druzhnaya-1 fica sem tripulação durante o inverno
antártico e seu desaparecimento foi anunciado
na semana passada, depois que fotografias
tiradas por satélites artificiais não mostraram
traços dos prédios.
;, A estação foi construída perto da borda de

uma vasta calota de gelo existente entre a
península antártica e a Terra da Rainha Maude. Partes desta calota se desprenderam formando kebergs com 100 quilômetros de largura na semana passada. Os cientistas russos
ainda não sabem se sua base de pesquisas foi
carregada num desses kebergs ou se afundou
no mar quando o gelo se partiu.
Druzhnaya-1 foi instalada em 1976 para
realizar estudos físicos e geológicos em uma
área do mar de WeddeU onde se julgam
existirem imensos depósitos de petróleo e gás
natural. Estações de pesquisa inglesas e argentinas, na mesma área, aparentemente não
sofreram danos.
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Comunispond

DINÂMICA
Exercícios individuais e em grupo, simulações, análises e painéis de debates e troca de experiências,

e exercitarem seus conhecimentos, técnicas e expe-

baseados em palestras e filmes especializados.
Completo manual de apoio didático e certificado
de participação.

I

CURSO DIRIGIDO A
Profissionais Supervisores e Encarregados de Vendas e Promoção de Vendas, em geral.
Profissionais de contatos de vendas especializadas.

delta geralmente ataca viciados em drogas e
homossexuais e tem maior incidência em aiguns pontos da Europa.

TEMAS BÁSICOS
A importância do relacionamento interpessoal dentro e fora da empresa (manejo de conflitos inter-

via da família. Salomão Filho, que é cirurgião
do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, estimou em mais de 2
mil o número de pacientes que, por falta de
doadores, aguardam transplante de rins em
Minas.
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OBJETIVO
Proporcionar aos profissionais que exerçam funções
nas áreas de vendas a oportunidade de ampliarem
riências.
<.aeo%

ACCI0LY lllllllllllll
Informações: Tel.: 325-6521

TÉCNICAS DE MOTIVAÇÃO E
NEGOCIAÇÃO EM VENDAS

Transplantes na Constituinte
Q médico Abrahão Salomão Filho, que
preside a partir de domingo, em Belo Horizonte, o 13° Congresso Brasileiro de Nefrologia,
defende a inclusão na nova Constituição de um
artigo permitindo o uso de órgãos de pessoas
mortas para transplantes, sem autorização pré-
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Vírus ataca homens e coqueiros
Cientistas americanos identificaram o codigogenético de um vírus responsável por uma
rara e fatal forma de hepatite, a chamada
hepatite delta, também conhecida como hepafite assassina. O relatório dos pesquisadores,
publicado na revista científica Nature, informa
que pvírus tem a estrutura genética semelhante à de outro que ataca os coqueiros, o que
surpreendeu os cientistas, pois até agora nenhura vírus humano conhecido se parece com
os encontrados nas plantas.
Õ trabalho dos cientistas da Universidade
da Califórnia e da Universidade de Georgetownvcm Washington, deverá facilitar o diagnóstico da doença e abrir perspectivas para o
desenvolvimento de uma vacina. A hepatite
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Antártida traga estação soviética

pessoais).
Desenvolvimento de técnicas para o comportamento profissional de vendas.
O profissional de vendas como o verdadeiro repre-

Vi

sentante da empresa.
Identificação e análise de oportunidade do mercado.

PROGRAMAÇÃO
Data: 20 a 31 de outubro
Horário: das 18:30 ás 21:30 h
Carga Horária: 30 h
Local: Centro de Treinamento Comunispond
Taxa de Inscrição: CzS 4.800,00
INSCRIÇÕES
COMUNISPOND
Treinamento e Desenvolvimento
Rua Uruguaiana, 10 - 29 andar
Telefones: 224-7364 - 242-8900 - 242-5636
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Inamps
vagas
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•<n greve no Metrô paulistano dificultou a ida ao trabalho

Ureve
j^í-jf,"-

de

metroviários

; congestiona
|jlf São Paulo — A recusa dos funcionários do Metrô paulista de trabalhar em
"áreas de risco de eletricidade", até
que a
companhia pague a uma faixa maior de
empregados o adicional de periculosidar de de 30 por cento, levou ontem à
paralisação total desse sistema, que transbt8 porta diariamente cerca de 1 milhão 700
'f: mil passageiros. O movimento foi deflagrado para apressar a publicação de um
laudo da Delegacia Regional do Trabalho
ü'í que reconhece o direito ao adicional de
iputros 1 mil 300 trabalhadores.
¦SápS Em reunião de conciliação no final da
i" Jarde, o Sindicato dos Metroviários não
^imcordou com a proposta de volta ao
a partir da zero hora de hoje e
£?j||rabalho
¦£ de cumprimento
pela empresa do laudo
. pericial, assim que homologado pelo Miu mistério do Trabalho. Segundo o presidente do sindicato, Cláudio Spicciati,
" "essa
proposta não altera a situação dos
•. trabalhadores, que defendem a requisição do laudo para aplicação imediata".
Os metroviários decidiram convocar as'' sèmbléia da classe apenas hoje de manhã,
retardando a suspensão da greve.
O adicional de periculosidade, pre-

Paulo

São

visto em lei federal de janeiro último, é
recebido por 323 funcionários do metrô
envolvidos diretamente na manutenção
da parte elétrica do sistema. O laudo que
estende esse benefício a outros 1 mil 300
metroviários foi divulgado informalmente aos trabalhadores pelo responsável
pela divisão de segurança e medicina do
trabalho da DRT, Mário Bonsiani. Nesse
momento, o estudo está nas mãos do
ministro do Trabalho Almir Pazzianoto,
que pode revê-lo.
O presidente do Metrô, Walter Nori
disse que não existe a possibilidade de o
metrô voltar a funcionar sem a disposição
de entrarem na
total dos funcionários
área de risco. "Isso comprometeria muito
a segurança dos passageiros, pois a solução dos problemas que enfrentamos com
mais freqüência durante a operação dos
trens exige a descida dos funcionários à
Unha eletrificada" — explicou.
Em comunicado de esclarecimento à
população, o Sindicato dos Metroviários
afirmou que a paralisação do metrô deveu-se "exclusivamente à companhia,
que propositalmente estacionou os trens
na área de risco, onde sabidamente os
funcionários não entrariam".

JORNAL DO BRASIL
Sarandi (RS) — Foto de Jurandir Silveira

Nacional
"'•TV;

sexta-feira. 10/10/86
Sào Paulo — Foto Agência Folha
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para

menor carente
Brasília — O trabalho de menores
carentes entre 14 e 17 anos será utilizado
a partir de agora pelo Inamps em serviços
simples e remunerados, tais como a recepção e entrega de documentos na área
de processos, correspondências externa e
interna, e atividades auxiliares e de produção na área. Em convênio firmado
ontem em Brasília com a Funabem —
órgão também vinculado ao Ministério da
Previdência Social —, o Inamps se compromete a realizar um trabalho pioneiro
ná formação profissional de 80 menores,
durante período inicial de um ano, que
poderá ser prorrogado de acordo com o
êxito da experiência.
O convênio, que passa a vigorar a
partir deste mês, é no valor de Cz$ 856
mil, quantia que será repassada pelo
Inamps à Funabem mediante depósito
em conta-corrente do Banco do Brasil.
Os recursos correspondem a pouco mais
do salário mínimo para cada menor, que
trabalhará em horário diurno e por seis
horas diárias apenas, com direito a 30
minutos de intervalo para lanche.
Ontem, o Inamps liberou parte dos
recursos — Cz$ 277 mil —, mas segundo
a presidente da Funabem, Marina Bandeira, tudo que hoje se faz na área do
menor carente é ainda muito insignificante em relação às necessidades. Dados
recentes do IBGE apontam a existência
de pelo menos 36 milhões de menores
carentes no país, enquanto o trabalho da
previdência, através da Funabem, só se
limita a atender a 550 mil.
Os menores contratados pelo Inamps
a título de estágio profissional remunerado não receberão o total de seus vencimentos sob a forma de salário. Eles
ganharão, em dinheiro, somente meio
salário mínimo e o resto será integralizado com o fornecimento semanal de auxílio-transporte e auxílio-alimentação.
O Rio de Janeiro, onde está a sede da
Funabem, será o primeiro estado a receber 12 unidades de triagem que vão ter,
como principal objetivo, segundo a presidente da fundação, a meta de empreender a formação de recursos humanos na
área do menor carente, associar-se aos
movimentos de defesa e promoção dos
direitos da pessoa e ainda preparar jovens delinqüentes para o ingresso em
"programa de liberdade vigiada", ainda
em fase de elaboração.
Esta nova proposta de trabalho da
Funabem já foi apresentada em 34 dos 64
municípios do Estado do Rio e até o fim
do mês todos os municípios fluminenses
já terão sido visitados por técnicos do
órgão que estão discutindo a experiência
e contam com o apoio do presidente da
Associação de Magistrados do Brasil,
Jorge Uchôa de Mendonça, juiz de menores de Niterói.
Para o presidente da LBA, Marcos
Villaça, embora o governo devesse invéstir no menor, principalmente na área
educativa e social nos primeiros anos de
vida, "medidas assim já significam alguma luz pela frente".

congestionamento

n
Brigada

interrompe

A

reitera

Porto Alegre — O secretário de Segurança, Antônio Mello, informou ter determinado
que a Brigada Militar interrompesse a caminhada do grupo de colonos que se dirigia para
Cruz Alta e que a proibição será repetida se
grupo de colonos tentar fazer
por acaso algum
a marcha. "A ordem foi de obstacular a
marcha dos colonos, tentar convencê-los a
voltar para a fazenda, pois queremos impedir
incidentes ou desrespeito à lei, como invasões
de terra".
Durante todo o dia, no seu gabinete, em
contatos com o governador Jair Soares, com o
comandante da Brigada Militar, coronel PM
Nilso Narvaz e com informações do interior, o
secretário acompanhou a movimentação dos
colonos. Ao saber que a romaria prevista para
hoje e que reuniria entre 10 mil e 30 mil
pessoas — segundo estimativas dos sem terra
— fora adiada para o dia 18 devido às chuvas,
o secretário disse que manterá, de qualquer
forma, o esquema de segurança montado pela
Brigada Militar.
O secretário Antônio Mello foi informado

¦
20:00

H
HORA

rn

ÉESSA!

marcha

à
volta
e
força
colonos
—
Num impasse que durou pernoitar em Barreiro, onde toda a população
Sarandi (RS)
quase quatro horas, pelotões da Brigada Mili- os aguardava com agasalhos e comida.
tar bloquearam a estrada que liga a cidade de
As gestões e os apelos dos sem terra para
Sarandi a Palmeira das Missões e impediram o
chegassem até a cidadezinha (a barreira
que
de
120
dos
cerca
da
marcha
prosseguimento
a cerca de 500 metros da entrada
montada
foi
véspeiniciada
na
colonos da fazenda Annoni,
a intervenra. Os colonos pretendiam caminhar até o da vila) foram inúteis. Nem mesmo
município de Cruz Alta, para invadir áreas ção do vigário Paulo Ceriolli conseguiudedemofazer
destinadas pelo Incra a reforma agraria mas ver os oficiais da Brigada da decisão
capiacampamento.
O
retornar
ao
colonos
os
ainda em litígio judicial.
tão Vieira dizia repetidamente que recebera
Foram horas de muita tensão entre os
ordens superiores determinando o retorno.
agricultores e os soldados, que resultou um
Retorno
enorme congestionamento ao Tòrigo da rodovia RS—569, junto à localidade de Barreiro,
Com a chegada de mais reforços de peloonde os sem-terra pretendiam pernoitar. Uma toes vindos de Passo Fundo, os colonos acabachuva intermitente tornava ainda mais dramá- ram sendo afastados para meia pista, permitintica a situação dos colonos, muitos deles do que o fluxo dos veículos, a esta altura
descalços e precariamente vestidos. A agrieul- congestionado em
quatro quilômetros,
tora Cleci Foss teve uma crise nervosa durante fosse precariamentequase
regularizado.
o cerco policial e foi conduzida ao Hospital
Pouco mais tarde, com a determinação dos
Municipal de Sarandi, onde permanecia intercolonos de permanecerem na rodovia, o conada até a noite.
mandante do 3o Batalhão de Polícia Militar de
Ontem à tarde, quando já se verificava o
Passo Fundo, capitão Rui de Araújo Pinto,
impasse na RS—569, mais 20 colonos escapaordenou que os soldados os empurrassem para
ram das barreiras que cercam a fazenda Anno- o acostamento. Houve um princípio de pânico
ni para se unirem ao grupo que pretendia ir até e tumulto, mas os colonos acabaram conforCruz Alta. Entretanto, a Polícia Militar determados com a situação.
minou que retornassem ao acampamento.
Praticamente toda a população de BarreiInflexibilidade
ro acorreu, solidarizando-se com os colonos,
Outros grupos estavam preparados igual- muitas vezes estimulando-os com cantos e
mente para burlar a vigilância na Brigada palavras de ordem como "Latifundiário quer
Militar, que os impedia de sair em grupo do guerra e nós queremos terra", a mais repetida
lugar. Um dos líderes dos sem-terra, Mário no acampamento da fazenda Annoni.
Luiz Lill, que estava na marcha, protestou
Exaustos e certos de que não poderiam
contra o bloqueio da estrada, lembrando que
continuar,
eles terminaram por acatar a orienna véspera o governador Jair Soares garantira
de que utilizassem dois camitação
dos
PMs,
a
caminhada.
eles
poderiam prosseguir
que
nhões da corporação para voltar ao acampa— Mais uma vez o governador faltou com
mento. O padre Paulo Ceriolli serviu de intera sua palavra, pois nos colocou diante de
mediador, exigindo que não houvesse qualpoliciais armados, quando nós temos como quer tipo de violência física ou psicológica. O
única defesa nossas mãos e o desejo e a
de Araújo Pinto assegurou que
necessidade de um pedaço de terra para viver capitão Rui
não haveria represálias, recorrendo até mesmo
— disse o colono. Ele, junto com outros,
ao testemunho de repórteres, que assinaram
tentou negociar com o capitão PM Vieira, do
um termo de armistício entre soldados e co7o Batalhão da Polícia Militar de Palmeira das
lonos.
Missões, para que ao menos o grupo pudesse
Secretário

CARLOS

proibição
de que outro grupo de colonos estava se
dirigindo do antigo acampamento da Encruzilhada Natalino, em Roda Alta, para Sarandi,
mas acredita que deve ser um grupo que iria
participar da romaria na fazenda Annoni.
Ao confirmar que a Brigada Militar interceptou, ontem, dois grupos de colonos que
pretendiam se deslocar até Gruz Alta para
invadir terras desapropriadas, o comandante
Nilso
geral da Brigada Militar, coronel PM "estão
Narvaz, disse sentir que os sem terra
forçando buscar vítimas".
— Não tenho dúvidas de que querem um
mártir, mas vamos fazer o possível para evitar
isto.
Segundo o coronel, os 72 colonos (três
crianças, 10 mulheres e 59 homens) que saíram
separadamente da fazenda Annoni e se encontraram no Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de Sarandi, juntaram-se hoje outros 50 ou 51 e
o grupo foi interceptado na localidade de
Barra Funda, entre Sarandi e Palmeira das
Missões.
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Annoni
Brossard recebe
mais críticas\i
Porto Alegre — Numa reunião com 20 representantes de
colonos sem terra de Cruz Alta, o superintendente regional
substituto do Incra no Rio
Grande do Sul, Carlos Freitas,
disse que o ministro da Justiça,
Paulo Brossard, "fala mais como latifundiário do que cõmo
ministro". Brossard, disse Carlos Freitas, "está defendendo
os seus 2 mil hectares e a Farsul
(Federação da Agricultura) e
está lá dentro, sentadinho. ao
----lado do Sarney".
Sem saber da presença • de
um repórter do jornal Zero
Hora na reunião, Carlos Freitas disse que as dificuldades
para a aplicação da reforma
agrária estão no fato de que,
"enquanto os sem terra
gritam,
os latifundiários cochicham nos
ouvidos das autoridades!! das
"estão mais
perto", e até
quais
"almoçam
juntos".
— As coisas não estão, andando, pois se passaram.. 18
meses do governo Sarney sem a
distribuição de nenhum hectare
no Rio Grande do Sul -"— comentou Freitas com os colonos, afirmando ser preciso "a
organização do povo e da luta
para avançar". Ele lembrou
que o projeto do governo'era
assentar 35 mil famílias no estado em quatro anos, sendo .3 mil
800 este ano. "Entretanto",
afirmou, "até agora não.se.fez
nada. Só encaminhamos o promtüui
blema
Na conversa com os colonos,
diante de uma pergunta sobre a
aplicação da reforma agrária
em 55 mil hectares de propriedade
do Exército, Carlos Freitas criticou
o ex-superintendente regional
Ernani Muller (atual deputado
federal do PMDB) por ter pedido, no ano passado, a desa"O
propriação daquela área:
Muller conduziu mal o assunto.
Ele botou a boca nos microfones, quando deveria encaminhar o problema para o Incra
ou para o ministério.
TRT

julga

dissídio

de

canavieiros
Recife — O Tribunal Regional do Trabalho vai ii..'jàr^oje, a partir das 14h, o dissídio
coletivo dos 240 mil trabalhadores rurais da Zona da-Mata
de Pernambuco, que estão, há
13 dias em greve reivindicando
melhores condições de trabalho e aumento de salário. Em
toda a zona canavieira dó estado, os grevistas hoje deixam os
, piquetões, instalados no,começo do movimento, e retonam às
suas áreas de trabalhq,,,õnde
aguardarão o pagamento da semana, mesmo sem trabalho,
uma vez que a Lei de Greve
determina que os patrões..paguem os dias parados até o
resultado do julgamento.-,.
Em vários municípios, estão
marcadas manifestações para o
sábado, ou de comemoração
pelo resultado do julgamento
ou para continuar mobilizando
os grevistas para continuação
do movimento, caso os patrões
recorram da decisão e não paguem os dias parados.
Durante todo o dia.de._ontem, a Fetape (Federação dos
Trabalhadores na Agricultura
de Pernambuco) manteve contatos com os delegados sindicais para alertá-los sobre o pagamento dos dias paradosi'ííma
vez que sexta-feira é o dia em
que os trabalhadores recètjem
suas diárias. No julgamento a
ser realizado no TribunáOlegional do Trabalho, todas as 54
reivindicações dos trabalhadores serão analisadas novamente. Eles desejam aumenta de
salário de Cz$ 901,52 para Cz$
1 mil 200, reajuste automático
cada vez que a inflação acumulada for igual ou superior a 5%,
além de mais 52 reivindicações.
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População entra em pânico com
notícia de vazamento em Angra
'Angra

?

sexta-feira, 10/10/86

acidente
comunicar à Prefeitura
"istoqualquer
não foi feito,
que ocorra, mas
porque o que aconteceu não é considerado um acidente". Hele Serafim afirmou
"houve uma falha de Furnas,
porque
que
a usina tem de comunicar à Defesa Civil
qualquer evento que esteja ocorrendo em
suas dependências, seja ele um acidente
ou não, justamente para que a população
seja informada sobre o que está acontecendo".
Para o chefe da Central Nuclear, no
entanto, não houve necessidade de acionar a Defesa Civil, pois nem mesmo os
de obras foram
operários do canteiro
retirados da usina. "Nosso esquema interno de evacuação não é feito através de
cartazes, como foi noticiado, mas através
de sirenes ou mensagens por altofalantes, o que não ocorreu", afirmou.
Apesar de Pedro Figueiredo ter garantido que não houve vazamento, cidadâos de Parati denunciaram mortes de
peixes. Um pescador, conhecido na cidade como DWi, contou ter visto crianças
no cais "tentando salvar os peixes que
estavam meio tontos", além de ter constatado considerável quantidade de goiviras boiando.
Uma comissão dos movimentos
Itaorna Pedra Podre, de Parati, e Hiroshima Nunca Mais, de Angra dos Reis, e
da Sociedade Angrense de Proteção Ecológica, esteve ontem no centro de informações da usina, acompanhada pelo candidato da coligação PT/PV ao governo do
estado, Fernando Gabeira, pela atriz Lucélia Santos e pelo deputado estadual
Lizt Vieira para obter explicações sobre o
que realmente ocorrera na cidade. Não
conseguiu nenhuma informação oficial.

de

A população
dos Reis
i -Angra
dos Reis e Parati entrou era pâni¦eOfna
a

com
madrugada de
" "notícia de um acidentequarta-feira,
na usina nuclear
Angra 1, que teria espalhado radioatividaqe na atmosfera. O chefe da central
nuclear, engenheiro Pedro José Lins Fium vazaguèjredo, confirmou que houve
mento, mas fez a ressalva: "Não foi um
' Vvazániento propriamente dito, mas um
esvaziamento de uma tubulação para um
ótaSqüe, sem liberação de radioatividade
-para o meio ambiente".
iw. ¦. Segundo Pedro Figueiredo, a usina
Ír««atá-em fase de testes para ser religada. A
explicação técnica do engenheiro para o
acrtente foi o desgaste de uma das caxetaSÍ(peça que completa a vedação nas
<** juntas de canalizações) do circuito prima£TTtfde refrigeração, com liberação de uma
¦ quantidade excessiva de água para o
tanque de coleta de dreno.
Pedro Figueiredo explicou ainda que
í lill caxeta,
feita de grafite, no caso de
Furnas, "normalmente vaza porque, com
o tempo, ela se resseca, impedindo a
vedação total da água". Ele comparou o
anel de vedação a uma carrapeta usada
.- em torneiras e disse que a quantidade de
água normalmente liberada para o tanque é de um a 10 galões por minuto e
; que, no dia 30 de setembro, o volume
•¦ chegou a 15 galões por minuto.

Sem aviso

"""O fato, noticiado ontem pelo jornal
Folha de S. Paulo, era de conhecimento
da" (população na madrugada de quarta'"'feira',
provocando pânico. O diretor de .
"Gerações
•
da Defesa Civil, Hele Será-'
' *fim7
disse que recebeu 200 telefonemas
!'$Wi apenas três horas, e algumas pessoas
sair de
estavam de malas
- Angra e Parati. prontas para
O prefeito de Angra dos Reis, José
Luís Reseck, disse que a usina deve

Vazamentos
"É mais fácil vazar radiação da usina
do que informações", ironizou o depu-

tado. Às 19h, a comissão foi às ruas de
Angra para denunciar que não há sistema
de emergência para a população no caso
dé uma anormalidade na usina, como já
declarou a Agência Internacional de
Energia Atômica.
— Embora nada de grave tenha
acontecido, ficou provado que o plano de
evacuação da população em caso de acidente está longe de ser considerado eficaz
— afirmou o presidente da Sociedade
Angrense de Proteção Ecológica, Paulo
Denzi. O secretário da Defesa Civil em
Brasília, que está em Angra há duas
semanas para fazer o cadastramento e
esclarecimento da população como parte
disse que não tem
do plano de segurança,
nada a declarar. "Meu caso é com a
absolutamente
Defesa Civil e não houve
nada", defendeu-se. "O que houve foi
um problema técnico que deve ser esclarecido por Furnas, e não pela Defesa
Civil".
O coordenador municipal da Defesa
Civil, Carlos Alberto Gibrail Rocha, adhouve pânico nas
mitiu que realmente
duas cidades "com o boato de que um
acidente teria ocorrido ontem (e não no
final do mês) e que a radiação estava se
espalhando. Por isso mesmo, acredita o
candidato ao "informações
governo do estado, Fernancomo essa têm
do Gabeira,
de ser passadas com toda a rapidez — e
nem isso está sendo feito". Segundo
informou a Coordenadoria da Defesa
Civil, a Condec cuidou de acionar seus
dispositivos para verificar o que havia de
verdade e de boato na notícia e, através
do prefeito, "comunicou à comunidade
que não tinha acontecido nada". Ele
reconheceu, entretanto, que há necesside esclarecimento
dade de um trabalho
"Este trabalho está
já
junto à população.
sendo feito", afirmou, "mas não se pode
conseguir isto da noite para o dia".

O sistema de Angra-1
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<§""" Longa revisão não evitou acidente
.•A usina nuclear Angra 1 completa
i >ti hoje 277 dias de paralisação para revisão
completa, consertos diversos, troca de
üb tubulações e de um terço do combustível
.—dueimado, o que custou US$ 30•¦• milhões,
- ""*
•além do prejuízo de US$ 55 milhões
400
'nüf
pelo que deixou de faturar com a
venda de energia elétrica. Neste período,
todas as válvulas foram testadas e lubrificadas, garantiu o diretor do Departamento de Reatores da Comissão Nacional de
-Energia Nuclear, José Eduardo Leme
Salvatore. Mas, quando começaram os
testes a quente, embora o reator ainda
não tivesse entrado na fase de fissão
i nuclear, uma delas, no circuito primário
um vazamento
ip' do reator),
¦¦de-cerca de 1 provocou
mil 500 litros de água
'Tadioativa no dia 30 de setembro, mateficou contido no vaso de conten" rial que
ção: Os três funcionários, que estavam no
prédio de coordenação da usina, saíram
quando soou o alarme.
Estes vazamentos são considerados
normais pelo superintendente de geração
¦termonuclear de Furnas Centrais Elétricas, Sérgio Guimarães, e é o décimo em
-sole. anos. A válvula, que apresentou
problemas na vedação e acarretou o vazamento, custa cerca de US$ 1 mil e já saiu
dagarantia da Westhinghouse, que não
ü informou se o anel de vedação é semeihante ao da Challenger e quais seriam os
riscos. A Cnen pediu maiores informa. -ções sobre tais anéis à Nuclear Regulato; ry Comission, entidade licenciadora ame" rtcana, e aguarda resposta
para a próxima
semana.

Calor contido

u

Fumas não sabe a causa do defeito na
válvula e nem pretende averiguá-la porque, segundo Sérgio Guimarães, trata-se
um único equipamento, não tendo se
verificado fainas em uma seqüência deles. O vazamento durou de 20 a 30
minutos, tempo entre o alarme na sala de
controle, a identificação do local e o

isolamento da tubulação com o fechamento da válvula. A água que vazou foi
armazenada no tanque de drenagem do
próprio sistema, específico para casos de
Como o primeiro tanque não
vazamento.
foi suficiente, a água
passou para um
outro. No circuito primário, circulam 181
mil litros de água radioativa, mas os
tanques de drenagem têm capacidade
para 306 mil 470 litros e devolvem a água
para o circuito.
O maior acidente que pode ocorrer
em uma usina nuclear é justamente a
perda da água que refrigera o reator. Sem
o líquido refrigerante, a temperatura se
eleva demasiadamente, provocando a fusão do núcleo do reator, que penetra as
camadas da terra. É a chamada Sfndrome
da China. Na usina de Three Mile Island,
nos Estados Unidos, ocorreu vazamento
de água refrigerante, seguida de uma
seqüência de erros e válvulas do sistema
de segurança que não funcionaram quando acionadas. Mas a seqüência de acidentes acabou sendo controlada antes da
perda total do refrigerante.
A válvula de Angra-1 foi consertada
e a usina prossegue os testes, executando
agora os do combustível novo. Na quartafeira, começou a fissão nuclear e a usina
pode operar em testes com até 3% de sua
potência total de 626 megawatts. Depois,
para os testes das turbinas, a potência
sobe para 5%. Se tudo correr bem, a
unidade será sincronizada no sistema de
distribuição de energia na próxima semana. A potência será elevada gradativamente até 100%, passando por testes nos
níveis de 30%, 50%, 75% e 90%, com
específicos licenciamentos da Cnen. Todo este procedimento leva ainda mais 18
dias.
Orçada inicialmente em US$ 320 milhões, o custo oficial de Angra-1 está em
US$ 1 bilhão 800 milhões. Desde setembro de 1981, quando ocorreu a primeira
fissão no núcleo do reator, ela pouco
funcionou, embora tenha operado no ano

passado com um fator de carga de 57%,
próximo à média mundial de 60%. Os
equipamentos começaram a ser testados
em 1977, mas somente em abril de 1982 a
usina gerou energia integrada no sistema
de distribuição.
Além dos inúmeros problemas com
os equipamentos, provocados pelos mais
diversos motivos, desde erros de projeto
até a construção de Angra 2 ao lado,
Furnas enfrenta ainda uma discussão com
a Westinghouse, empresa projetista, para
que o prazo de garantia seja aumentado.
O prazo inicial de um ano já está vencido,
mas alguns equipamentos que apresentaram defeito ganharam um prazo de dois
anos. Neste caso, enquadram-se o gerador de vapor, que veio com erro de
projeto, e as bombas de refrigeração do
rfeator. Segundo Sérgio Guimarães, Furnas não está satisfeita com a garantia
fornecida pela Westinghouse, porque não
tem certeza se um ano é suficiente para
verificai o comportamento destes equipamentos.
Em Brasília, o Tribunal Federal de
Recursos determinou a reabertura da
usina por 22 votos contra 4. O TFR
acolheu a argumentação apresentada peIa União, de que o fechamento da usina
implicaria em grave prejuízo para a
economia pública". O ministro Aureliaà notícia do vazamento
no Chaves reagiu "testes
são para isso
afirmando que
mesmo".
A decisão do Tribnal foi tomada no
julgamento do agravo apresentado pelo
Ministério Público do Rio, através do
curador de Justiça, João Batista Petersen. O curador havia pedido a reconsideração do despacho do presidente do
TFR, ministro Lauro Leitão, que cassou
a liminar concedida pelo juiz de direito
de Angra, Cassiano Neto, mandando
suspender o funcionamento do reator da
usina até a apresentação de um plano de
emergência que garanta a segurança da
população.

Erros e vazamentos não são novidade
e, então, Furnas admitia

~ . Erros de projeto, vazamentos, corrosão, defeitos em válvulas, nada disso é
novidade na usina nuclear de Angra 1,
que^ sofreu até com a construção, no
"téffèno
ao lado, da usina de Angra 2.
'"Angra 1 começou a ser construída em
"1972,
foi declarada oficialmente em opecomercial no dia Io de janeiro de
ração
"798$
'
è
funcionou até o dia 6 de janeiro se
"
1986. A partir desse dia, entrou em
c-1es?e3';
"
Em 1978, a direção de Fumas Cen- trais Elétricas, empresa
proprietária da
usina, já pensava em substituir seus con. densadores de vapor, que poderiam coma segurança, porque a liga de
* prometer
cobre em que foram fabricados é mais
¦ sujeita à corrosão, principalmente
quandose usa água do mar para a refrigeraO material também permite aderên" Ção.
díâ dè microorganismos que, com o tempo.acabamformando umacrostaisolan"té'que
diminui a eficiência da refrigera1
ção e corrói as tubulações. Em 1984,
"''Furnas
programava a substituição de
'mais
de 48 mil tubos no sistema de
nsfstisr.

condensador de vapor, cheios de cracas,
por outros de titânio.
O físico Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
advertia em 1981 que, sem a troca da
tubulação, o funcionamento de Angra 1
corria sério risco, especialmente quanto à
contaminação do meio-ambiente, que
considerava inevitável. Informava que
problemas de fissuras no material da
tubulação, usada no gerador de vapor, já
haviam sido constatados na usina sueca
Ringhals 3, semelhante à do Brasil, e
também construída pela Westinghouse.
O primeiro vazamento sem risco de
radiação numa válvula próxima à turbina
de que se teve notícia ocorreu em abril de
1982, assustando os técnicos que trabalhavam na usina de Angra. A água—em
forma de vapor — escapou pela válvula
no momento em que os técnicos aumentavam a pressão do vapor para acionar a
turbina e iniciar a geração de energia
elétrica. Era então um teste, como agora..
Novo vazamento foi registrado em

janeiro de 1985
ter de conviver com esse tipo de problema até novembro, quando substituiria os
48 mil tubos dos sistemas de condensador
de
de vapor. Mas antes disso, em outubro
"acidente
1983, Furnas anunciara um
hidráulico", que se revelou, em novembro, um problema tão grave, que poderia
ter tido conseqüências dramáticas como o
de Three Mile Island, caso a usina não
estivesse operando com apenas 2% da
capacidade.
Se os 48 mil tubos foram trocados, as
vibrações não previstas nas tubulações do
sistema primário de aquecimento ainda
podem acarretar fissuras nos canos e
vazamentos de água contaminada para o
sistema de refrigeração, que não está
protegido pelo prédio do reator e tem
contato com o exterior. Como a informação do novo vazamento de água só foi
divulgado extra-oficialmente na quartafeira, pode-se concluir que o único tipo
de vazamento que não ocorre em Furnas
é o de informações.

Eletrobrás pede economia de energia
ano de 1986 é ruim em termos de chuva.
da Eletrobrás analisa

A demora para a entrada em opera"çãtrda
usina nuclear Angra I está provo¦"' cándo aumento
do consumo da água dos
das hidrelétricas da Eletro'"Brás,
^¦fê&rvatórios
o que poderá acelerar a decretação
de energia elétrica, adracionamento
"mitiu
indõ
o presidente da Eletrobrás, Mário
"Enquanto
Bhering.
Angra I não come'7
çâr a funcionar, aumenta o risco de se
[¦- usar toda a água dos reservatórios e
chegar-se mais rapidamente ao raciona-mento."
.'. A situação "ainda não é dramática",
"acrescenta Bhering. Entretanto, diante
"¦'
'-" dá"ausência de chuvas no Sudeste, algumas chuvas no Sul e o insucesso da
campanha pública de redução de consunw. a holding do sistema elétrico estatal
"prepara
nova ofensiva visando à poupanca de energia elétrica, a ser deflagrada
"noTprôximos
dias.

O presidente
diariamente os relatórios do nível dos
reservatórios e os índices de pluviometria. O último informe, de terça-feira,
indica que a hidrelétrica de Furnas tem
apenas 28% de água em seu reservatório.
O volume de água armazenada é maior
em outras unidades do Sudeste e a de
Três Marias está com o nível mais elevado (59%). Mas a falta de chuvas na
região Sudeste compromete a recuperação parcial dos reservatórios. No Sul, as
chuvas ocorridas nas últimas semanas
melhoraram o nível: em Passo Fundo, o
reservatório está com 54% da capacidade
total, e, em Salto Santiago, com 45%. A
usina com nível mais alto de água armazenada é a de Passo Real (70%), elevando a média na região Sul (50%) acima da
anádo Sudeste (39%). Bhering faz uma"Este
Use pluviométrica esperançosa.

Mas acredito que o próximo terá mais
chuvas, aumentando o volume de água
nos reservatórios."
A campanha de esclarecimento púMico, iniciada pela Eletrobrás e concessionárias regionais e estaduais há três
meses, não chegou a atingir metade da
meta prevista pela holding. A proposta
era poupar 5% do consumo da região
Sudeste, ou seja, conseguir que consumidores industriais, comerciais e residende utilizar 1 mil 400
ciais deixassem
megawatts. "Só conseguimos a redução
de 660 Mw", lamenta Bhering. Ele espera atingir a meta com a entrada em
operação de Angra I, que gera aproximadamente 600 Mw, além do início do
horário de verão, a partir de 25 de
outubro
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DEPOIS DO SUCESSO DE NOVA IORCKJE, OS VÔOS DIURNOS
DA VARIG ESTRÉIAM EM HOLÜTWOOD.
A partir de 1.' de outubro, entram em cartaz os novos vôos diurnos para Los Angeles. Todas as segundas, via Lima, e
Você sai daqui pela manhã e
quintas, via Panamá, decola do Rio um DC10 da Varig em direção às luzes de. Hollywood.
chega lá ainda a tempo de aproveitar a noite para se divertir. Ou para descansar, antes de mais um dia de trabalho. Mas se
você preferir voar à noite, continuam os vôos noturnos das quartas, sextas e domingos. Os vôos
diurnos para Nova Iorque fizeram sucesso de público e crítica. Não perca a oportunidade de ir para Los Angeles com um
uma das lojas Varig/Cruzeiro.
pessoal que trata você como uma estrela. Procure o seu agente de viagens ou
Partidas de São Pauto: 2 •• e5" às9:15hs

VARIO.
yj^^l

SOFTWRRü
UÍTIfl QUESTÃO
DE DIREITO.
Direito autoral para o software: IMFO de
outubro traz de volta a questão. 5aiba como
juristas, técnicos, empresários e entidades
privadas encaram a sugestão do Conselho
(lacional de Informática e Automação
(Conin). Conheça também as experiências
de outros países com este problema.
Leia tudo sobre a ameaça dos
micros aos CPDs. IMFO ouviu especialistas e apresenta para você algumas
soluções.
¦
«láWa»-^^
*eBB»ePt»\
E, nos artigos de PC Magazine,
detalhes do novo chip da Intel que vai revolucionar o mercado de microcomputadores.
Tudo isso e mais atualidades, gente, entrevista, livros,
agenda e opinião em IMFO.
fi.iii.jii.i.ii.iiii«.iii.i..i.i'r.i.iii.i
Mão perca.
JÁ MAS BAMCA5.
¦Eií.-.'-.vir;--Vi'v ¦¦•v:í'v. ¦¦¦¦¦¦¦.¦ _jj»J*"*^
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Manada de Erros
crise aberta no abastecimento de carne entra
A no seu momento mais crítico com a decisão do
governo de confiscar bois nos pastos. Quaisquer
que sejam as justificativas encontradas nos escalões
ministeriais e políticos para a medida, seu saldo
líquido, seu resultado efetivo é um aumento brutal
do intervencionismo do Estado na ordem econômica, em níveis certamente superiores aos piores
momentos das duas décadas passadas de regime
autoritário vividas pelo país.
Irá o confisco resolver a crise? Nas aparências
do momento, talvez. Açougues poderão, de repente, começar a receber dianteiros e traseiros, alguns
supermercados serão abastecidos e os mentores do
confisco degustarão as ilusões de que o pior já
passou.
Nada, contudo, será capaz de contestar a
realidade da entressafra, ou de que o governo
exacerbou a demanda, inflacionou o consumo e
perderá a batalha a longo prazo, se desestimular os
investimentos, pelo medo dos pecuaristas de aplicarem seus recursos num produto de duvidosa
rentabilidade. Qual o próximo passo, então? Estatizar as fazendas?
O que este país vive, hoje, é um desequilíbrio
crescente entre a oferta e a procura de alimentos,
de bens de consumo e de serviços. O maior e mais
privilegiado consumidor de todos chama-se setor
público, cujos desajustes podem ser medidos pelas
contas das empresas estatais que se apresentam no
vermelho, pelas pressões por tarifas e pelas necessidades de financiamento do déficit do Tesouro,
através do lançamento de títulos públicos estimados, em três dezenas de bilhões de cruzados até o
final do ano, pressionando novamente as taxas de
juros. O consumo de carne é, talvez, a maior
evidência dos desajustes latentes entre a capacidade do país para investir, aumentando a produção a
curto prazo, e a demanda hiperacelerada do outro
lado:, A área econômica do governo perdeu-se
entre o que é a sua responsabilidade, com a
recuperação do mercado consumidor, e o que
apenas lhe oferece dividendos políticos imediatos.
°A
produção brasileira de carne, que vem de
um estacionamento em torno de 2 mil 100 toneladas desde o início desta década, não tem como
responder a uma aceleração rápida do consumo,
provocada por um aumento real de salários de
30%, num ambiente de congelamento de preços.
Querer fugir a essa reaüdade e impor o
confisco é tumultuar ainda mais o quadro econômico é d cenário de longo prazo. Não há mágica que
seja capaz de apressar matrizes a gerar novilhos em
condição de abate da noite para o dia, quando se
reverte bruscamente um quadro de consumo aparente de carne, que caiu de 20,6 para 12,1 quilos

per capita, por ano, no último decênio. As vacas
não irão acelerar seus partos por causa do confisco,
ou por medo aos agentes da Polícia Federal. E se o
medo se espalha entre os pecuaristas, o que dizer
dos plantadores de laranja, de feijão ou de batatas?
O que estamos vivendo no abastecimento é
uma ciranda de erros que remonta à concentração
de poderes para administrar essa área numa única
pasta, com um decreto de fevereiro deste ano e a
criação do Conselho Interministerial do Abastecimento. Para que serviu esse Conselho, senão para
receber e perder poderes, ao se verificar que a
máquina burocrática estatal é ineficiente, hipertrofiada e anda em ziguezagues?
A pecuária sob o regime do confisco não será
melhor do que a mesma pecuária para onde
voaram capitais financeiros especulativos e desnorteados, nem irá se reajustar adiante se o cinturão
de força sobre as atividades produtivas apertar,
atendendo a razões políticas e não econômicas.
O que estamos assistindo é a um assalto de
demagogos do PMDB com agentes bem situados
do governo federal ou fora dele, comprometidos
com campanhas localizadas e nomeadamente a do
Sr. Orestes Quércia e do governador Franco Montoro em São Paulo. A campanha demagógica deste
candidato agarrou-se ao confisco e à aplicação da
Lei Delegada n° 4 como tábua de salvação populista, para evitar um naufrágio na perda de substância.
O confisco é uma vergonhosa arma autoritária
posta a serviço dos que confundem os sinceros
interesses de toda a nação brasileira em reencontrar a estabiüdade e o crescimento econômico com
a manutenção do poder onde fisiologicamente se
enquistaram, sem qualquer escrúpulo, como jamais se viu nem mesmo na velha República.
O confisco é a ponta de um iceberg debaixo do
qual encontram-se muitas mazelas e manobras
diversionistas, uma resistência à desestatização da
economia, uma prioridade sobre a qual o presidente José Sarney vem sendo sistematicamente mal
informado. Aberta esta grave picada de direto
intervencionismo, cede o governo às pressões de
demagogos que poderão aumentar o tom das suas
reivindicações populistas. O governo precisa parar
de ceder a esse jogo eleitoreiro com o abastecimento. A consciência nacional está preparada para
reconhecer as dificuldades com que o presidente
José Sarney se defronta no esforço de afastar o
fantasma da recessão e conduzir o país a um
crescimento sustentado com uma inflação baixa e
sob rigoroso controle. Que o preço dos pedidos e
pleitos demagógicos fique por conta apenas daqueIes que estão no desespero político e, de antemão,
já se sabem derrotados.

Relação Básica
uma forma tão freqüente quanto programada,
DEserviços públicos essenciais são paralisados por
movimentos grevistas em ostensivo desafio à lei e
frontal desrespeito aos cidadãos. Agora mesmo, é o
que acontece com os metrôs do Rio e de São Paulo.
Primeiro, a população é surpreendida por suspensões
parciais que, numa segunda etapa, se generalizam e
ievam ao colapso o uso do transporte vital nas grandes
cidades.
. E o que acontece? Nada, de prático, em benefício dos usuários. Em favor dos grevistas, contabilizam-se os dias parados. Os prejuízos são debitados
integralmente à conta dos contribuintes, que pagam
pela condução de que não se servem e que respondem, também, pelos déficits operacionais em serviços
dessa natureza. Tal situação é, em nosso país, um
círculo vicioso.
Nas metrópoles onde, paradoxalmente, é maior
o poder aquisitivo e, portanto, mais elevada a contribuição de melhoria a que necessariamente estão
obrigados os indivíduos, a qualidade de vida declina e
as agressões sofridas pela comunidade se multiplicam.
São esses conglomerados urbanos que mais remetem
aos consultórios clínicos vítimas da tensa atmosfera
do cotidiano.
De repente, no Centro do Rio de Janeiro, o
tumulto e o caos se instalam no trânsito, afetando a
vida das pessoas. Passeatas de grevistas ou de candidatos a postos eletivos congestionam por completo a
avenida Rio Branco e adjacências, porque seus promotores, em flagrante atentado às posturas em vigor,
se acham no direito de paralisar o trânsito pelo gosto
de chamar atenção para seus propósitos.
Bastaria, em casos assim, que policiais de serviço
orientassem para as calçadas a manifestação de modo
a garantir o livre curso dos veículos e das pessoas, que
nada têm a ver com militantes ou grupos de protesto
que gostam de tumultuar. Mas não é o que ocorre.

Mantenedores da ordem se omitem e deixam de
interferir, portanto ajudam a desorganizar a cidade.
O desrespeito à população se amplia em cada
fato que por sua natureza requer intervenção moderadora, disciplinadora e orientadora da autoridade
pública. Por que, como está ocorrendo no túnel
Rebouças, a obra de construção de mureta não é feita
durante a noite? Durante o dia, é maior o movimento
do tráfego. Tornou-se permanente o engarrafamento.
É como se o poder público — desde o policial ou
o gari da Comlurb até a mais alta autoridade — não
tivesse de guardar uma relação básica com a comunidade. Faz-se tudo, aparentemente, sem considerar o
direito do cidadão a uma vida no mínimo organizada
mediante o exercício de deveres e regalias recíprocos.
Os procedimentos agressivos, irregulares, lesivos se
repetem, a despeito mesmo das reações de intolerância que os cidadãos oferecem nas críticas formais que
dirigem aos responsáveis pelos abusos.
Por isso, ainda, é que a sociedade deve exprimir
com mais vigor o seu inconformismo com esse estado
de desrespeito. Aos cidadãos compete valorizar pelo
uso os canais de rejeição ao processo de deterioração,
sobretudo nas grandes cidades como o Rio de Janeiro
e São Paulo. Já é tempo de ir além da indignação
silenciosa quando enfrenta o desconforto, a fumaça
poluente dos ônibus, a grosseria de funcionários.
O estágio em que se encontra o exercício da
cidadania entre nós é tímido e nem sempre gera
pressões sociais suficientemente fortes para alterar,
no benefício da coletividade, atitudes ilegítimas, ilegais ou abusivas. É preciso que cada cidadão procure,
por si mesmo, influir para devolver a uma cidade
como o Rio padrões de civilização e convivência
ameaçados pela degradação em curso. E impor a
consciência de que é fundamental a relação de
respeito mútuo entre o poder público e os cidadãos.

Tópico1
Atraso
Não é exercício de retórica dizer
que interesses eleitorais atravancam o
encaminhamento de assuntos e quêstoes , que não perdem importância e
nem se transferem só porque estamos
em campanha eleitoral. Sâo prioritários
por sua natureza urgente. Um bom
exemplo disso é o impasse do Imposto
Predial, Territorial e Urbano.
A cobrança do IPTU permanece
irregular porque o aumento decorreu
de ato do prefeito e ainda não obteve
referendo dos vereadores. E já estamos
'j.-.-nn
--

r~*~. nn ano. Qi.ial é exata-

mente o problema? São os vereadores
contrários ao aumento? Trata-se de
aumento? Nada disso. O referendo diz
respeito a um decreto da gestão anterior à do Sr. Saturnino Braga, mas a
cobrança está em curso, como a legislação permite. Trata-se, portanto, de mera formalidade legislativa, a não ser que
a Câmara Municipal quisesse que a
Prefeitura devolvesse o que já arrecadou até esta altura do exercício fiscal.
Na realidade, a atitude dos vereadores é típica de um comportamento
provinciano e eleitoreiro. Deixando de
fornecer número às sessões e, portanto,
impedidos de votar o referendo, os
vereadores Que são candidatos ao pleito

do dia 15 na verdade não impedem
qualquer aumento e em nada beneficiam os contribuintes. Apenas iludemse e iludem o eleitorado, fazendo equivocadamente o contribuinte municipal
acreditar que, bloqueando a legitimidade do aumento, poderão reduzir um
DTU, apesar de mais caro, já absorvido pela população como um fato consumado.
É, portanto, eleitoreira essa simulação dos vereadores que são também
candidatos. O contribuinte náo será
beneficiado pela manobra. E o regime
democrático começa a se parecer com a
caricatura que dele apresentam os seus
inirpipos de sempre.
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Psicanálise
Em referência à carta assinada pelo
dr. Leão Cabernite, publicada na edição
de 6/10/86, afirmando que o dr. Hélio
Pellegrino teria sido convidado a desligar-se da Sociedade de Psicanálise Iracy
Doyle, temos a informar, resgatando a
verdade, que o dr. Hélio Pellegrino nunca foi membro da Sociedade de Psicanãlise Iracy Doyle e, portanto, nunca poderia
ter sido "convidado a desligar-se". A
sociedade de Psicanálise Iracy Doyle, da
qual sou um dos fundadores, orgulha-se
de ter recebido o dr. Hélio como conferencista, e de ter publicado na sua revista
Tempo Psicanalftico, artigo do dr. Hélio
sobre a contribuição de Lacan à Psicanálise (vol. IV, n° 1, 1981). Além disso, o
dr. Hélio é o coordenador do primeiro
número da série de publicações da editora Vozes, Conscientia, vol. 1 Psicanálise
em Crise, de 1974, no qual publica o
artigo O Ego e o Real: primeiras considerações. Essa revista teve como corpo
editorial representantes de diversas sociedades psicanalíticas do Rio de Janeiro e
Belo Horizonte. Também o dr. Hélio
Pellegrino é citado no artigo Notes sur Ia
situation de Ia psychanalyse au Brésil, por
sua contribuição à psicanálise brasileira,
na revista Ornicar, n° 17/18, Paris 1979; e
no artigo Die Psychoanalyse in Brasilien,
de Hans e Jehovanira Füchtenr, publicado na importante revista de psicanálise da
Alemanha Ocidental, Psyche (heft 9 —
XXXIV JG. 1980, 812-824), editada em
Stuttgart, o seu trabalho é mencionado.
Também é autor de Versucht einer
Neu-Interpretiucng der Odipusfassage,
publicado na revista Psyche, n° 7, 1961,
Stuttgart), El mito y ei complexo en Ia
obra de Sofocles — una revaluación, publicado na Revista de Psicoanalisis, da
Associación Argentina de Psicoanalisis,
vol. 18, 1961, em Buenos Aires, Argentina. Pacto edípico e pacto social, apresentado este ano no Congreso FrancoLatino-Americano, em Paris. Essas são
algumas das publicações que dão ao dr.
Hélio Pellegrino todo o reconhecimento,
no meio psicanalítico, de sua contribuição ao desenvolvimento da Psicanálise no
Brasil. Horus Vital Brazil — Rio de
Janeiro.
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"furo" do concorrente
contra o chamado
"mais
próximo. A nova postura de levantamento de fatos, adotada pelo JB, é
corajosa, renovadora e seguramente exigente para o setorismo acomodador.
Quanto à matéria do Flamengo, vejo
muito mais que o próprio fato, já de si
importante para a imensa torcida do
clube que vem sendo traída por dirigentes
inescrupulosos. Vejo a quebra de um
tabu: todos sabem que a corrupção no
futebol e nos seus resultados existe, mas
nenhum órgão de imprensa teve coragem
de denunciar de frente as arbitragens, sob
o pretexto de que o futebol alimenta
muita gente, inclusive a própria imprensa
esportiva, e o seu descrédito funcionaria
como bola de neve para acabar com a
maior atração de massa do país. Vejo
diferente. Saneado, o futebol será mais
fiel na relação investimento/resultado, e
o público voltará aos esvaziados palcos
dos espetáculos.

¦

O Conselho Deliberativo da Sociedade de Psicanálise Iracy Doyle sente-se no
dever de esclarecer que, contrariamente
à afirmativa do dr. Leon Cabernite na
carta publicada pelo JB de 6/10/86, o dr.
Hélio Pellegrino não é, e nunca foi,
"persona non
considerado
grata" na sociedade. Dr. Hélio Pellegrino foi, por
várias vezes, convidado a participar de
atividades científicas na SPID, tendo, em
agosto de 84, feito parte de uma mesa em
simpósio sobre Psicanálise, Ética e Instituição. Ana Maria de Toledo Piza Rudge,
secretária-geral da SPID — Rio de Janeiro.

Anti-sionista
Fiquei perplexo ao ler no JB de
2/10/86, na página 14, a reportagem Reitor anti-sionista debate com 40 judeus, na
qual o reitor da Universidade Metodista'
de Piracicaba (SP), pastor Elias Boaventura, foi destratado ao dialogar com os
isto é, na
judeus que lá se encontravam, "fustigado
sede da Hebraica-Rio, ao ser
por líderes da comunidade judaica, que
queriam esmiuçar suas posições ideológicas. Boaventura acabou admitindo que é
anti-sionista (o que para ele, não tem
nada a ver com anti-semitismo)". Isto é o
que consta da reportagem. Diante desta
tomada de posição, um homem idoso
levantou-se, irado, perguntando: "O que
este p... está fazendo aqui?". Esse senhor
idoso e irado não deve ser brasileiro, mas
um daqueles judeus que serviram de
degrau para a subida do nazismo ao
poder, que por sua vez gerou o antisemitismo. Digo isto porque o brasileiro,
quando recebe visita e se surge durante a
conversação assunto que o desagrada,
silencia educada e civilizadamente e não
chama a visita de p... Acresce que, tratava-se de um reitor e não de um qualquer,
para debater assuntos que estão sempre
no noticiário dos jornais e na televisão.
Pelo que li, a Hebraica-Rio deixou a
desejar em matéria de polidez. Além do
mais, o ilustre reitor paulista nada mais
fez do que, coerentemente, confirmar o
voto do Brasil na ONU, considerando o
sionismo como racismo, aprovado por
maioria. O sr. Boaventura é contra o
sionismo, e daí? Hélio José Alves Hy poli to
— Rio de Janeiro.

Escândalo no Flamengo
A excelente cobertura do escândalo
no Flamengo é matéria coerente com a
perceptível mudança na linha editorial do
JB, aparentemente descompromissada
com a mesmice viciada de um dia-a-dia
que só protege os órgãos de imprensa

ra

l^ZjOOutro dado importante é que, puxado
o fio dessa teia escabrosa, outros fatos
passados virão à luz, desmascarando muita gente que ficou impune diante do
silêncio covarde ditado pela máfia que
domina o futebol. E mais: quem sabe se
até o governo, omisso e tolerante, acorda
a legispara essa realidade, modificando
"Abi Chelação para impedir que novos
did" grassem sob a complacência criminosa de quem faz a opinião pública.
Mas é importante que essa renovação,
e essa mudança de hábitos, comece pela
imprensa. O JORNAL DO BRASIL,
que rompe o tabu com este grande exempio, deve continuar. Começando com a
— torcedores
punição dos profissionais
seu trabalho,
cinicamente
distorcem
que
até com textos assinados em que assumem suas paixões. Uma vigília sobre
esses falsos profissionais — exceção para
Sandro Moreyra e para o honestamente
assumido João Saldanha —, exercida até
sobre o poder da editoria de esportes,
ajudaria o JB a firmar imagem contra a
corrupção na informação. Que tal a prática do revesamento permanente na cobertura dos clubes? Ou, quem sabe, uma
pauta para levantar a dupla militância
remunerada (no jornal e no clube?). Há
tempos, quem fizesse isso correria o risco
acordar com a boca cheia de formigas. O
JB está de parabéns e não deve parar,
para ser fiel aos leitores que esperam
muito dessa nova linha de orientação.
Aurélio Velloso Mendes — Brasília

Discriminação
Aproveitando as últimas manifestações de vários militares no tocante a
aumento de vencimentos, no meu caso
específico, pleiteio, não aumento de vencimentos, mas somente que me seja pago
o que, por lei, devo ganhar.
Fui semianistiado em 1979, quando,
para efeito de inclusão na reserva, foi
considerado, pela lei, tempo de serviço,
os anos em que fiquei arbitrariamente
afastado da caserna. Em 198S, pela
Emenda Constitucional N° 2f~"v-ftiriwramente semianistiado, sendo parcialmente
beneficiado com apenas uma promoção,
tempo de
porém me subtraíram parte do
"anistia" de
serviço já adquirido pela
1979 (aproximadamente 15 meses). E,
mesmo com tal promoção, em vez de
aumento nos meus vencimentos, fui punido com uma redução de aproximadamente CzS 1 mil 500.
O interessante desta história toda é
que o Ministério a que pertenço resolveu
aplicar a legislação cancelando algumas
gratificações a que fazem jus os anistiados pela Emenda Constitucional N° 26.
Mais uma espécie de castigo. Esta mesquinharia, entretanto, não foi aplicada
aos demais militares, não atingidos pelos
"atos institucionais",
que foram para a
reserva antes de 1982. Os anistiados fo-"
ram atingidos por "atos institucionais",
também antes desta data.
Por que tanta discriminação, quando
os mandatários da dita Nova República
pedem que desarmemos os espíritos e
que, mutuamente, estendamos as mãos?
Como fazer isto, se todos os meses, ao
receber meu contracheque, vejo a discriminação cometida? Tal como uma punição perpétua que já dura mais de 20 anos.

"
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Talvez através da imprensa as nossas
autoridades do Executivo entendam que
todos são iguais perante a lei e que os<
poderes são harmônicos e independentes,
restando ao Executivo, portanto, cumprir.
o que determina a Emenda Constitucional N° 26, sem revaiichismos mesquinhos. Pedro Ricardo Lamego de Camargo, coronel-aviador RR — Rio üe Janeiro.
.'tf
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Venda de carne
Objetivando salvaguardar o nome
desta empresa pública federal, vimos csclarecer acerca de informe veiculado em'
26/9/86, na coluna Informe JB, sob' o
título Dica, que transcrevemos: "'Quem
quiser comprar carne à vontade é so
procurar os açougues da Cobal no Humaitá. O pedido tem que ser feito pôr
telefone e o pagamento em cruzágio de
100%".
É nosso dever esclarecer que existe
distinção entre as atividades da Cobal —
Companhia Brasileira de Alimentos, e>a
Ceasa RJ — Centrais de Abastecimento,
do Rio de Janeiro. Compete à Ceasa
administrar, sob regime de locação, os
boxes dos hortomercados aos comerciantes para a venda de hortigranjeiros e
outros. Em alguns locais, Humaitá, Cam-,
pinho e Irajá, os hortomercados da Ceasa.
funcionam em área contígua aos Supermercados da Cobal, porém sua administração e operacionalização são distintas.

•b

Nos supermercados da Cobal. as ven-"
das de carne se processam de forma
regular, obedecendo o tabelamento de
preços. Ainda nas filas, os funcionários
do supermercado distribuem senhas para
evitar tumultos na entrada de clientes.
Cada consumidor pode comprar até três ¦
o
quilos de carne, porém nem todos levam
tal quantidade. A racionalização de peso
b
tem por objetivo, melhor distribuir o
,3.
produto para a população
3
Com o objetivo de mostrar a opinião
pública, a verdadeira posição da CobalV"
solicitamos fazer chegar a população os
esclarecimentos necessários sobre a diterenciação entre boxes de hortomercados,
operados por comerciantes independentes, locados e administrados pela Ceasa,
e supermercados pertencentes a esta
companhia. Fernando José de Medeiros
Ribeiro, gerente geral, substituto, da Cobal — Sucursal Rio de Janeiro.

Gotas nasais
Com relação à carta da sra. Regina
Teixeira, publicada nesse jornal (22/9/86)
na seção Cartas, sob o título Apelo,
queremos esclarecer que nosso produto
Nasivin náo teve qualquer alteração após
o Plano Cruzado. Continua sendo produ:
zido e distribuído em suas duas apresentações: spray nasal e gotas nasais.
Essas duas apresentações são embala-.
das em frascos plásticos, sendo que a
forma spray nasal leva no batoque interno um caminho de plástico que produz a
névoa, enquanto que a forma gotas nasais
não leva este elemento. Portanto, cremos
que a leitora, quando adquiriu o nosso'
¦
produto, recebeu a forma gotas nasais, e
não de spray nasal. Dr. K. G. M. Hupe t
Gerd Uflerbaeumer, diretores da Merck.
S/A Indústrias Químicas — Rio de Janeiro.

Assalto e direitos
Dia 6/10/86, às 19h, quando voltavado trabalho para casa fui assaltada por
cinco pivetes na esquina da Rua Tonelero
com Rua República do Peru, perto do 19""
Batalhão da PM e da 12'' Delegacia dePolícia. Os pivetes tinham em média -M"
"dè
anos e eram chefiados por um de cerca
15 anos. Pressenti que seria assaltada mas
nada pude fazer. O público acudiu e
ajudou e dois foram agarrados, mas não
estavam com o produto do roubo. O
chefe tinha fugido com tudo.
Ir à delegacia? Não o fizemos porque,,,
da primeira vez que fui assaltada, «
delegado, muito educado e gentil, tqe,,
explicou de como a lei e a Comissão de..
Direitos Humanos protegem o menor., E^
a mim? Quem protege? A Constituinte
tem que mudar as leis brasileiras. Ladrão
é ladrão em qualquer idade e tem que ser
preso. O pivete de hoje é o ladrão,
assassino e estuprador de amanhã. (...)
Enfim, quero ter direito de atravessarminha rua cm segurança. Quero ver a— em fase adulta,,
geração de meus filhos
como profissionais de bem e não como
uma geração de marginais. Quero. E
também tenho direitos. Rosete R. Rubin
Rio de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publicação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e leglvel • endereço que permita confirmação
prévia.
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O dorminhoco acordado
José Nêumanne Pinto
"IV
O reinado do califa Haruni <
i 1^1 al-Raschid havia em Bagdá
um mercador muito rico, cuja mulher era já velha. Tinham um único
filho, chamado Abu Hassan, de cerca de trinta anos, que fora criado
com grande privação de todas as
coisas." Assim começa a História do
dorminhoco acordado, que conta como Harun-al-Raschid, com sua mania de se disfarçar de cidadão comum, encontrou-se com Abu Hassan nas ruas de Bagdá e realizou seu
sonho de ser califa por 24 horas
apenas para mandar punir a chicotadas o imã (sacerdote muçulmano) de
seu bairro, que era austero só na
aparência. Harun-al-Raschid tornou
realidade, durante dois dias, o sonho
de Abu Hassan, mas o filho do
mercador ficava louco, sempre que
voltava a sua situação de cidadão
comum.
O sonho de Abu Hassan, o mais
político dos maravilhosos contos fantásticos que a bela e virtuosa Sherazade conta ao sultão das índias para
escapar da morte, é tão magnífico
que, na edição francesa de As mil e
uma noites, ele aparece duas vezes.
Este é, afinal, o sonho de qualquer
cidadão. Quem, porventura, ainda;
não sentiu ganas de ocupar, por
algumas horas que fosse, o poder
absoluto, para corrigir injustiças fiagrantes ou para punir inimigos que,
na vida real, são mais fortes e menos
atingíveis? A democracia é a possibilidadede cada um ser Abu Hassan o
tempo inteiro, só que evidentemente
sem o poder absoluto que o califa de
Bagdá tinha. Só é possível formar-se
uma república democrática com a
reunião de milhões desses tipos de
insignificantes filhos de mercadores
que se sentam, por alguns instantes,
no trono do califa. A democracia é o
sonho de Abu Hassan realizado por
cada cidadão.
Só que, nas sociedades contemporâneas, é impossível se ter um
sistema minimamente eficiente de
governo sem que se organizem fórmulas de representação do poder,
sistematizando os interesses de grupos e os canalizando de forma adequada. A política, por definição,
seria justamente a técnica de viabilizar o sonho de Abu Hassan. Só que,
na pratica, a teoria é outra. Nos
regimes representativos, os políticos
se apoderam do trono do califa e
usam de todos os estratagemas para
dele afastar Abu Hassan.
Quem tiver alguma dúvida janto à validade dessa afirmação em
relação ao Brasil, basta acompanhar
o horário gratuito de propaganda
eleitoral nas emissoras de rádio e
televisão. Naquele horário, os polítícos pensam em tudo, menos no ridadão, no honrado e esquecido ridadão que está do lado de cá do vídeo.
Em primeiro lugar, eles impõem sua
presença sem pedir licença e sem
respeitar as regras do mercado, as
únicas cabíveis para o universo da
comunicação de massas. De forma

autoritária, entram porta adentro, e
empurram suas mensagens e idiossincrasias sem sequer se anunciar.
Alegam que o horário gratuito é a
única forma de se evitar os abusos
econômicos nas eleições. Trata-se de
um argumento que só não é idiota,
porque revela apenas cinismo. Qualquer eleitor sabe que a corrupção
eleitoral é conseqüência natural do
voto proporcional e só há um sistema
capaz de combater a compra de
votos: o voto distrital. É possível
comprar-se um mandato proporrional, mas não se compra um distrito
inteiro. A prova disso é que, nas
eleições majoritárias, o povo escolhe
quase sempre da forma mais adequada a seus interesses coletivos, como
lembra um dos mais ardorosos defensores do voto distrital hoje, o exgovernador do Paraná, José Richa, .
candidato ao Senado-Constituinte
pelo PMDB.
Mas a hipocrisia da defesa do
horário gratuito, em nome da probidade eleitoral e do elogio à pobreza,
cai mesmo por terra é quando se
sabe como é dividido o tal botim. Se
alguém teve a ilusão de que os partidos pequenos, sem representação
parlamentar, teriam acesso, pelo
menos, às migalhas do banquete no
palácio de Harun-al-Raschid, esta
foi uma ilusão passageira. O tempo,
saqueado, é dividido de forma igualitária entre os já instalados no poder
e assim se substitui a força do dinheiro (que teoricamente compraria os
horários nas emissoras de rádio e
televisão) pelo poder da inércia. Ou
"notáveis",
seja, na democracia dos
que fazem leis como a do horário
eleitoral gratuito, defendem-se os
interesses do continuísmo em nome
do combate aos interesses do capitalismo selvagem. Numa democracia
saudável, os partidos teriam como
arrecadar fundos de seus simpatizantes e participar do mercado publiritário na proporção de seu poder de
persuasão. A doença continuísta impede o rodízio no poder e paralisa a

renovação de lideranças. Envelhece
precocemente qualquer regime, debilitando-lhe o organismo, de forma
irremediável.
Na propaganda eleitoral gratuita, o poder da persuasão racional é
substituído pelo descarado apelo
emocional, com o interesse direto,
imediato, indisfarçável e insaciável
do voto. Não há nada que denuncie
mais o caráter casuístico dos políticos brasileiros (que, na fórmula de
Disraeli, pensam mesmo apenas na
próxima eleição e estão se lixando
para a próxima geração) do que as
campanhas que aparecem na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na
televisão. Não bastasse seu caráter
fascistóide e excludente, determinado pela distribuição do tempo aos
partidos de acordo com o tamanho
de suas bancadas no Parlamento, as
mensagens inseridas neste tempo
disponível jamais ocultam seu vezo
personalista, desprovido de quaisquer idéias ou programas e, evidentemente, despido de qualquer pintura, por mais tênue que seja, de
posições ideológicas.
Abu Hassan — o cidadão — está
em último lugar. É como se ele fosse
apenas um elástico estômago limitado a esmagar, fisiologicamente, as
nozes podres do emocionalismo mais
deletéria, transformando-as numa
massa disforme, neste metabolismo
republicano instável. Por isso é que
Mesrour, o líder dos eunucos do
califa, está sempre mais perto do
trono do que deveria. Na qualidade
de chefe da guarda de Harun-alRaschid, o eunuco gigante sabe que
o caminho mais curto para o golpe
militar é o descrédito do cidadão em
relação àqueles que teoricamente —
e apenas teoricamente—o representam. Quem pensa que Abu Hassan é
ingênuo comete um terrível engano:
mesmo quando parece dormir profundamente, o povo está atentamente acordado.
José Nêumanne Pinto "Oé editor de Política de
Estado de S. Paulo"
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Eleição pode passar
pelo Judiciário
Luiz Orlando Carneiro,
pouco mais de um mês das eleições, no
A emaranhado de pesquisas — todas elas centradas principalmente nos candidatos aos governos
estaduais — têm merecido destaque a
constante da percentagem ainda muito
elevada de indecisos
e a previsão de que
em raríssimos estados
o ..governador eleito
terá a maioria absoluCoisas da política
ta dos votos.
' *- Tudo indica
que
teremos, em 80% do país, governadores escolhidos
na base de 1/3 do eleitorado, ou seja, governantes
exprimindo a vontade de minorias oscilantes entre
25.e 35%, a não ser que, na reta final, ocorra uma
— o que não e descartável
polarização dramática
em estados como São Paulo, Rio, Pernambuco e
até Minas, onde, segundo a última pesquisa VejaLPM, os candidatos Newton Cardoso (PMDB) e
Itamar Franco (PL-PFL) estão empatados em
25%, havendo, no entanto, 44% de indecisos.
-¦¦ No calor da campanha, na comemoração ou
rejeição dos números das pesquisas por candidatos
e partidos, esqueceu-se uma questão que, abertas
as urnas, pode também ser reaberta, e acabar até
no Supremo Tribunal Federal. A hipótese é levantada por um ministro aposentado do STF, e é
simples de ser resumida: um candidato derrotado
por pequena margem por um vencedor que não
atingiu a maioria absoluta pode resolver bater às
portas do Judiciário, exigindo o segundo turno já
consagrado na Constituição em vigor para a eleição
presidencial (Art. 75), sob a alegação de que, à
sombra frondosa da Constituição Federal, a eleicão para governador não se teria completado.
Nada o impediria de recorrer ao Judiciário para
tentar evitar a diplomação do eleito sem maioria
absoluta.
A hipótese não é tão irreal como pode parecer
à primeira vista. Como se recorda, em abril último,
o procurador-geral da República, Sepúlveda Pertence, deu parecer favorável à consulta feita pelo
PMDB pela extensão dos dois turnos às eleições de
governadores, batendo na tecla de que, cora o
estabelecimento da eleição direta do Presidente da
República por maioria absoluta, o princípio teria
de ser, por extensão, aplicável às eleições diretas

"vertide governadores. Falou-se muito, então, na
calidade da norma jurídica". Miguel Reale pontificou que, se o modelo federal não se estendia
automaticamente às eleições de prefeitos (caso de
1985), devia estender-se, obrigatoriamente, às
eleições de governadores.
"Os
Está na Constituição vigente, Art. 13:
Estados organizar-se-ão pelas Constituições e leis
que adotarem, respeitados, dentre outros princípios estabelecidos nesta Constituição, os seguintes
(...) II — a forma de investidura nos cargos eletivos". O Art. 200 dispõe: "As disposições constantes desta Constituição ficam incorporadas, no que
couber, ao direito constitucional legislado dos
Estados"..
No entanto, no início de maio, o TSE respondeu negativamente à consulta do PMDB, considerando que, se o Congresso não aprovasse em
tempo hábil (como não aprovou) os dois turnos, a
eleição para governadores de novembro próximo
seria (como será) num único turno. O TSE passou
a bola para o Legislativo, não entrando no mérito
da questão.
Em agosto de 1985, o STF também não se
sobre a interpretação dos Artigos 13,
[ e 200 da Constituição, apesar da representação,
Brenunciara
tendo em vista as eleições municipais, do"acolhidos
procurador-geral da República, segundo o qual
hoje a maioria absoluta ou o ballotage como
critério da eleição do Presidente da República,
esse novo modelo federal, quando não se estenda
compulsoriamente à forma de investidura eletiva
do Executivo local, a ela, no mínimo, há de
admitir-se que seja extensível pela norma competente de adaptação facultativa". O Supremo alegou que a apreciação da lei em tese poderia
prejudicar o julgamento de eventual caso concreto.
Acontece que, abertas as urnas de novembro,
um candidato derrotado por pequena margem por
um outro que não tenha atingido a maioria absoluta pode criar um caso concreto, reabrindo a
questão constitucional, a partir de recurso para
tentar impedir a diplomação do eleito por maioria
simples.
Como é melhor prevenir do que remediar,
aconselha-se aos candidatos que, no esforço final
da campanha, não lutem apenas para ganhar,
ainda que no photochart. Que tenham como meta
atingir os 50% dos votos.
Luta Orlando Carneiro é diretor do
JORNAL DO BRASIL em Brasília.

sexta-feira, 10/10/86
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RESPONDA DEPRESSA: é o lado de lá ou o lado de cá, a UDR
ou o Governo, que, no final, vai apanhar mais do que boi-ladrão?
(resposta ali na virada)

Um golpe pela verdade
Wüliam Safire
dia, na festa de aniversário de um exOUTRO
conselheiro do Conselho de Segurança Nacional, o
não
porta-voz do Departamento de Estado, Bernard Kalb,
"desinestava amistoso como de costume. O problema da
formação" preocupava-o.
Haviam lhe garantido que a controvérsia sobre a
política do governo Reagan de enganar deliberadamente a
imprensa norte-americana para desestabilizar o dirigente da
Líbia, Coronel Muamar Kadhafi, logo passaria. Era um caso
de golpe baixo, preocupante para os jornalistas, mas de
pouco interesse para um público que logo seria inundado
com as reportagens sobre a conferência de cúpula de
Reagan com Gorbachev.
Kalb concordava com os cálculos sobre o fluxo de
notícias e a atenção que atrairiam. Adorava esta oportunidade de falar por seu país e a admiração que tinha por seu
chefe, George Shultz, parecia intacta. Contudo, na quartafeira passada, Bernard Kalb renunciou a seu cargo para
demonstrar que alguém que fale pelos Estados Unidos não
pode tolerar mentiras oficiais.
Algo que a demissão de Kalb não esclarece, e que
todos estão esperando, é a reação dos altos escalões, mais
importante do que a dos inferiores. Como de costume, nas
questões de estado a ocultação é pior do que o crime.
Neste caso, o erro foi a recomendação do conselheiro
de segurança nacional Almirante John Poindexter, para que
a desinformação — a dexffiformatsiya soviética — fosse
adotada para desestabilizar o ditador líbio. Repórteres
habituados a confiar nas palavras do governo norteamericano escreveram artigos levando a desinformação
adiante.
Poindexter é um apparatdük dos apparatchlks: foi o
primeiro de sua turma na Academia Naval de Annapolis,
excelente aluno de física nuclear, mas talvez tenha deixado
de absorver o grande valor que a Academia dá à honra. Por
causa disso, muitos estavam dispostos a conceder ao governo o benefício da dúvida: está bem, um almirante há muito
tempo atracado numa escrivaninha atrapalhou as coisas ao
usar a palavra desinformação em um memorando, e alguns
auxiliares da Casa Branca ficaram muito entusiasmados com
a questão. Nâo houve uma decisão política de enganar a
imprensa — foi mais um caso de estupidez do que de
maquiavelismo.
Contudo, quando Reagan decidiu endurecer, o que
aconteceu? O Presidente e seu Secretário de Estado pareciam declarar: enganamos a imprensa por uma boa causa,
para confundir nossos inimigos, e faremos isto novamente;
eles não publicam informações vazadas?
Num encontro com jornalistas, no teatro da Casa
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Branca, Reagan teve cinco oportunidades de abandonar
esta política e acabar com o problema. Com muita facilida"Esta bem, vamos manter nossos
de, poderia ter dito:
inimigos tentando adivinhar quais são as nossas intenções,
mas, quando a fonte de informações for o governo norteamericano, vocês podem acreditar que é a verdade".
Em vez disso, Reagan ficou vacilando e acabou
3 ti
lançando um ataque mesquinho contra Bob Woodward, o
¦
'
repórter que descobriu o memorando incriminador. Reagan
duvidou da veracidade do artigo — que estava correto — em .
vez de reafirmar seu compromisso com a verdade, não
importando o que alguns de seus auxiliares façam ou digam.
Ao negar implausivelmente a existência de um plano de usar
a imprensa para enganar Kadhafi, Reagan parece estar
endeusando a propaganda suja como política.
Inacreditavelmente, o Secretário de Estado embarcou
nesta canoa. Lembro-me de ter estado com George Shultz
cm 1970, nós dois assistindo e ouvindo o filme do ataque da 03
de Kent State — :n
Guarda Nacional contra os universitários
"Foi uma salva de
surpreso, o ex-fuzileiro naval disse:
q/i
tiros". Pelo som, sabia que havia sido dada uma ordem de
atirar contra os estudantes e — como bom soldado do
— não eu
governo, mas não alguém capaz de se enganar
sido
haviam
os
disparos
de
a
explicação
aceitou
que
esporádicos.
> •:'.u
Na questão da desinformação, Shultz não percebeu a nq
importância da descuidada aceitação por parte do Presiden- 'OE
te desta técnica totalitária. Algumas raras ocasiões pedem
uma mentira—como negar um plano de ataque a terroristas
para salvar reféns, ou desmentir uma provável desvaloriza- 103
ção da moeda — mas tais exceções não formara a base para 00
uma política.
Em vez de afirmar uma das grandes forças dos Estados [03
"guerra
a 103
Unidos, Shultz falou em
psicológica" e exumou
"uma
necessidade que, durante a guerra, Churchill teve de
guarda-costas de mentiras" para esconder a verdade dos 137
inimigos. Tal erro de julgamento não serve bem ao Presidente nem ao país. Distraído pelas críticas à troca de um
espião por um refém e os preparativos para a conferência de
cúpula, Shultz parece não perceber que sua disposição de
abandonar a credibilidade tornou-se um ponto baixo em sua
condução dos negócios de estado.
Talvez a renúncia de Kalb o desperte, e através dele o
Presidente perceba o erro, acordando para os valores da
diplomacia que supostamente deve fazer progredir. A
desinformação é mercadoria de nossos adversários — a'
honestidade ainda é nossa melhor
política. Em seu último itl
"porta-voz
do Departamenato oficial, Kalb ficou acima do
to de Estado", para se tornar o porta-voz de todos os norteamericanos que respeitam e exigem a verdade.

m

William Safire ó colunista do The New York Times
3O

Missão da Igreja no temporal
Dom José Freire Falcão
como hoje, na sociedade do primeiro século
ou do século XX, em qualquer cultura ou civilização,
ONTEM
o papel da Igreja é anunciar a pessoa, a vida e a mensagem
de Jesus Cristo e instaurar o Reino de Deus no coração do
homem e nas estruturas da sociedade. Missão claramente
definida por João Paulo II em Carta aos Bispos do Brasil:
"transmitir como depositária autêntica da Palavra revelada;
anunciar o Absoluto de Deus; pregar o nome, o mistério, a
e os
pessoa de Jesus Cristo; proclamar as bem-aventuranças
valores evangélicos e convidar à conversão; comunicar aos
homens o mistério da Graça de Deus nos sacramentos da fé
e consolidar esta fé — em uma palavra, evangelizar e,
evangelizando construir o Reino de Deus".
"missão,
da Igreja
Assim a
primária e específica"
"missão
sua
(João Paulo II, Pronunciamentos no Brasil),
é a evangelização: o anúncio da Boa
própria" (Puebla),
Nova, que é Jesus Cristo.
"missão essencialmente religiosa" (João Paulo II,
Esta
Carta aos Bispos do Brasil) da Igreja significa que é ela
indiferente aos problemas do mundo atual, estranha às
a dizer ou um
questõesLsociais? Não tem ela uma palavra
Sua missão
papel a desepipenhar na sociedade moderna?
seria a-histórica e não-encarnada nos problemas concretos e
vitais do homem è da sociedade?
O papa esclarece que esta missão tem uma dupla
dimensão: "a perspectiva escatológica que considera o
homem como um ser cuja destinação definitiva é Deus; e a
perspectiva histórica que olha este mesmo homem em sua
situação concreta, encarnado no mundo de hoje" (João
Paulo II, Pronunciamentos).
_._
Qual é a perspectiva histórica da Igreja, a incidência
de sua missão na sociedade moderna? Uma resposta na
ordem dos princípios.
Primeiro, os limites do papel da Igreja no temporal.
Retomemos as palavras do
papa:
"náo
é primordialmente a construA missão da Igreja
cão de um mundo material perfeito, mas a edificação do
Reino que começa aqui para manifestar-se plenamente na
Parusia* (Carta aos Bispos)".
Esta missão não se reduz ao sócio-político. Ademais,
"a Igreja como tal não
pretende administrar a sociedade,
nem ocupar o lugar dos legítimos órgãos de deliberação e
ação" (Pronunciamentos).
"Não tem a
pretensão de assumir como função própria
as atividades políticas" (Pronunciamentos). Abstém-se, por
isso, das lutas partidárias. Não opta por partidos, grupos e
sistemas.

ífa
"Em sua doutrina social, a Igreja não
um
propõe
modelo político ou econômico concreto" (Pronunciamentos).
Agora, o alcance de sua missão no temporal, no
.
,x] 0
João Paulo II.
pensamento de"pretende
apenas servir a todos aqueles que,'/
A Igreja
em qualquer nível, assumem as responsabilidades do benffUtJ
comum" (Pronunciamentos).
"Seu serviço é essencialmente de ordem ética e:i
;p
"A sua contribuição específica será a der-g
religiosa" (Ibid).
fortalecer as bases espirituais e morais da sociedade, fazendo o possível para que toda e qualquer atividade no campo
do bem comum se processe em sintonia e coerência com as ob
diretrizes e exigências de uma ética humana e cristã"
(Pronunciamentos).
m lFj'
Sua colaboração para a construção da sociedade não ,
está em propor modelos alternativos de sociedade, o que
estaria fora de sua competência, mas em denunciar evangelicamente "falsas imagens da sociedade, incompatíveis com a
visão evangélica" (Puebla), em indicar caminhos e em
"E o faz em função de sua missão
apresentar princípios.
evangelizadora, em função da mensagem evangélica que
tem como objetivo o homem em sua dimensão escatológica,
mas também no contexto concreto de sua missão histórica,
contemporânea" (Pronunciamentos). „ ^0
Se ela não tem a oferecer úm projeto puramente.'' r
temporal, contribui validamente para a edificação da sociedade, enquanto forma e orienta as consciências, através de
seus meios específicos, tendo em vista uma sociedade mais
justa e fraterna (Ver Pronunciamentos), que leve em conta
as exigências do Evangelho.
Portanto, a Igreja respeita a autonomia das realidades
terrestres. Cônscia de que o fim a ela determinado pelo
Senhor "é de ordem religiosa e, ao intervir neste campo (no
temporal), não a anima nenhuma intenção de ordem
política, econômica ou social" (Puebla).
Se esses ensinamentos fossem levados em conta, sup
'muitos equívocos desapareceriam. De ura lado, não se
no
tempo--jój
Igreja
da
legítima
a
recusar
haveria de
presença
ral. Presença, seta dúvida, benéfica à sociedade terrena. De ¦'-'-••
outro, evitar-se-ia uma indébita ingerência da Igreja na ¦'•
sociedade política, sem vantagens para a cidade humana e
com real prejuízo para a cidade de Deus.
I
Não se pode, contudo, desconhecer as dificuldades
e
concretas,
determinadas
de
situações
diante
surgem
que
onde nem sempre são claras as fronteiras entre a missão da
¦> &
Igreja e o papel do Estado.
—r;bl

Dom José Freire Falcão, arcebispo de Brasília, é membro do
Secretariado Romano para a União dos Cristãos.
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Acidente com mortos arrasa Machline

Leia.
amanhã
aí
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Sônia Carvalho
Matias Machline, o poderoso empresário dono da Sharp, não se lembra de
quase nada do acidente em que se envolveu há 18 dias, quando seu automóvel
Mercedes-Benz 82 destruiu o velho
Volkswagen 1968 do soldador mecânico
Jair dos Santos. Além de Jair, morreram
sua mulher, Aparecida, e a avó paterna,
Ana. Dos destroços do Volkswagen, duas
crianças — Rosana Cristina, 11 anos, e
Ricardo, seis anos — foram retiradas com
vida.
Enquanto as crianças foram acomodadas na casa de um tio, irmão mais
velho do mecânico, Machline foi hospitalizado no Sírio Libanês e ficou sob observação, porque se suspeitava de que pudesse ter tido rompimento da pleura.
Durante uma semana, o empresário não
soube das mortes que causara. Agora,
"mortificado", dizem seus amigos.
está

¦ ¦ ¦

Sialf/f

«Kl

)))»
131 O

o m

Itatiba (SP) — Não chega a ser de pau a
pique, mas é uma casa tosca, de tijolo, com
telhas à vista. O chão, de cimento vermelho,
espelha os poucos móveis da casa de cinco
cômodos, separados por cortinas de tecido
florido. Não tem rádio nem televisão. Desde
segunda-feira, é o novo lar de Rosana Cristina, 11 anos, e Ricardo, seis anos. O pai, Jair
dos Santos, a mãe, Aparecida, e a avó paterna, Ana, estão mortos. Tudo aconteceu no dia
20 de setembro, no momento em que se
cruzaram, numa estrada deste município a 88
quilômetros de São Paulo, o Volkswagen 1968
da família do soldador mecânico Jair e o
Mercedez-Benz 1982 de um dos maiores empresários brasileiros, Mathias Machline, principal acionista da Sharp e de outras 26 empresas.
A gente agora tem outra casa e outros pais
— diz, em voz baixa, Rosana, uma menina
morena, de olhos grandes, que carrega ainda,"
além do braço engessado na tipóia, conseqúência do terrível choque entre os dois automóveis, uma expressão de tristeza no olhar.
"Acho
que nunca vou deixar de ser triste. A
coisa que eu mais queria no mundo era meu
pai, minha mãe e minha avó de volta".
Única passageira do Volkswagen a ficar
consciente na hora do acidente ("vi quando
eles morreram"), Rosana, escorada na pregação ouvida dominicalmente na Igreja Evangélica, chamou a si a responsabilidade de comunicar ao irmão caçula a morte dos pais e da
avó. "Eles foram para o céu. Estão melhor
entanto, ainda não
que a gente". Ricardo, no "Meu
acredita muito na história.
pai vem aqui
me ver toda a noite", acredita ele.

Em busca da alegria
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Foi também Rosana quem distribuiu os
tio
papéis na nova família, formada pelo —,
Aparecido — irmão mais velho de seu pai
pela tia Angelina e pelos nove primos, dos
quatro também moram na casa do bairro
3uais
os Cocais, a três quilômetros do centro de
Itatiba. "Desde o primeiro dia ela disse que ia
chamar a gente de pai e mãe", diz Aparecido
dos Santos, o seu Cidão, que trabalha à noite
como vigia noturno na Granja Mara e que faz
horas extras nas suas folgas para aumentar o
ralo orçamento familiar. Somados, o seu salario e de três filhos, que também trabalham,
rendem Cz$ 8 mil (pouco mais do que os Cz$ 7
mil 876 que o grupo Sharp faturou, por minuto
em 1985), administrados criteriosamente por
dona Angelina.
O aperto não fez seu Cidão sequer hesitar
em adotar os sobrinhos órfãos de pai e mãe.
"Eu venci na vida",
proclama ele, orgulhoso
sapatos de sola
dentro da camisa rasgada e dos
"Tive treze filhos,
solta, como boca de jacaré.
criei nove e nunca precisei botar a mão em
nada de ninguém para comer. Posso criar mais
dois. Amor aqui não falta". Seu Cidão não
admite nem pensar na possibilidade, que cheserem
ga a ser cogitada, de os sobrinhos
"Imagine se
adotados pela família Machline.
vou deixar eles serem criados em lugar que
não posso nem chegar perto para uma visita.
Povo rico é orgulhoso".
Na casa do subúrbio de Itatiba, alugada

Itatiba (SP) — Fotos de José Carlos Brasil

por Cz$ 180 mensais, pouco se fala do acidente, lembrado mais pelo Volkswagcm destroçado, coberto por uma lona preta e guardado no
quintal. Ao contrário, os esforços da família,
agora, voltam-se todos para tentar devolver o
riso aos seus dois novos membros. Os filhos
mais velhos fantasiam-se de mulher para arrançar gargalhadas dos dois priminhos, agora
irmãos. Queixa mesmo só na hora da refeição.
Acostumado com carne e frutas na casa dos
pais, que não mais existem, Ricardo faz cara
feia diante do prato de feijão, arroz e tomate e
reclama que na casa dos tios, mais pobres, não
tem iogurte. Não vê a hora também de reencontrar a bicicleta e a televisão, distrações que
prefere aos dois carrinhos que ganhou de
presente de um dos funcionários de Machline,
o administrador de seu haras Rosa do Sul,
quando estava no hospital. Rosana também
pouco brinca com o" presente que lhe coube, a
Tenho raiva dele", diz,
boneca Bilu-Bilu.
referindo-se ao motorista do Mercedes.
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Remoendo ódios
A atitude não é reforçada pelos seus tios.
"A
gente está sentido, mas não revoltado.
Deus sabe o que faz. Estimo meus filhos,
todos os que estão aqui na sala e ele (o
empresário Mathias Machline) também", explica Cidão, com a mão esquerda pousada
sobre uma edição da Bíblia.
Revolta mesmo só aparece quando comenta um boato não confirmado. "Ouvi dizer que
na hora ofereceram dinheiro para não fazer a
ocorrência. Vida de trabalhador não é de
cachorro, não. Cachorro, urubu come e dinheiro não leva ninguém para o céu. Se
oferecesse para mim, aí sim eu ia processar
duro", adianta Cidão, mordiscando uma jaboticaba colhida no terreno baldio em frente da
casa, onde dona Angelina planta ainda verduras e bananas, distribuídas aos domingos entre
a criançada do bairro.
A família não sabe em que pé está o
inquérito sobre o acidente. Colocou-o nas
mãos de um advogado de Jundiaí, cidade
vizinha, que se apresentou como dr. Haroldo.
"Ele viu nosso sentimento e
prometeu ajudar
gratuitamente", explica Aparecido da Silva,
que não leva o mesmo sobrenome do irmão,
por confusão no cartório de Jacarezinho, no
Paraná, onde nasceu. Na üsta de advogados
que abre o catálogo telefônico de Jundiaí,
porém, nào há nenhum advogado com esse
nome. Também na seção regional da OAB
ninguém conhece qualquer dr. Haroldo. De
todo modo, o homem não apareceu mais na
casa de Aparecido.
Caminhar atrás do processo não é tarefa
Jundiaí, a
fácil. No Instituto Médico Legal de"fornecer
o
secretária alegou sigilo para «So
laudo cadavérico. Por telefone, o diretor do
Instituto, médico Domingos Signorelli, pediu
um dia de prazo para esclarecer uma dúvida
levantada pela família. Ana dos Santos não
estava grávida de três meses, conforme suspeita seu cunhado. O laudo médico registra até
mesmo o uso de dispositivo intra-uterino.
No instituto de Criminalista, também na
wizinha Jundiaí, um perito comentou que o
resultado do exame de perícia feito no local
passou por fortes pressões. Assinado pelo
técnico Celso Brito, que desde o primeiro
momento havia manifestado a intenção de não
dar um parecer conclusivo, o documento diz
apenas que "os peritos se vêem compelidos ao
silêncio quanto à forma e aos motivos que
deram causa ao acidente". Argumentam os
técnicos que, quando chegaram ao local —
uma hora e quinze minutos após o acidente —,
a Polícia Rodoviária, cumprindo a lei, havia
desmontado a cena da colisão para evitar
riscos de novas batidas. Além disso, não foram
encontradas marcas de frenagem ou derrapagem na pista e os possíveis vestígios acabaram
apagados pelos outros veículos.
Hoje, o responsável pela Delegacia de
Itatiba, José Carlos Zuiani, começa a ouvir as
testemunhas que viram o empresário passar
pelo Centro da cidade em alta velocidade,
poucos minutos antes do acidente.
Sem saber desses detalhes, Aparecido da
"Lei é
Silva continuava confiante.
para ser
com um sorriso
da
casa,
Da
cumprida."
porta
desdentado, reitera o convite para um almoço
domingueiro ("com carne") e faz recomenda"Cuidado com a estrada."
ção final:
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Marcas do acidente são visíveis em Rosana e Ricardo, em torno de
recuperar-lhes o sorriso,
quem gira o esforço da família para
de
tarefa dificultada por marcas não visíveis, como os pesadelos
"está
Ricardo, que costuma ver o pai — embora informado de que
no céu" — sempre que a noite cai e se apagam as luzes da casa
modesta para que todos tentem dormir
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"Fusca" de seu irmão
"Cidão" mandou recolher o
do
sobrou
que
mais novo, após a colisão com o Mercedes-Benz, e arranjou um
lugar no quintal para guardá-lo. Para que a memória das
crianças não se avive a todo momento com a visão dos destroços,
"Cidão" cobriu o carro com uma
grande lona preta, assim como se
na rua e atraem curiosos
vida
a
faz com os que perdem

Rosana e Ricardo têm apoio do empresário
Fátima Turci
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São Paulo — Passados 18 dias do acidente
na Rodovia das Estâncias, no perímetro urbano de Itatiba, o motorista do Mercedes 500
SEC 1982, que, ao colidir com um Volkswagen, matou três ocupantes e feriu duas crianças, não se lembra de quase nada. O empresario Matias Machline, presidente dos grupos
não sabe explicar
Sharp, Sid e Digibanco,
"Foi tudo muito subicomo tudo aconteceu.
to", disse ele ao JORNAL DO
declarações após o
BRASIL em suas primeiras
"grande tristeza"
acidente. Manifestando
peIas mortes e preocupação com as crianças,
vai proporcionar "todo
Machline garantiu que "Coloco
no julgamento
amparo" aos órfãos.
das pessoas que me conhecem o meu envolvimento no acidente", diz o empresário.
Ao mesmo tempo, sua mulher, Carmem,
afastou a idéia que inicialmente lhe ocorreu de
"Quando soube do acidenadotar as crianças:

te, pensei que, caso as crianças não tivessem
com quem ficar, eu poderia adotá-las. Como,
em seguida, soube do interesse dos parentes
em criá-los, a adoção foi afastada. Mas continuaremos a dar todo o apoio necessário às
crianças."
O vice-presidente do grupo Machline,
Adalberto Machado, também garantiu que,
desde o primeiro momento,"Anão faltou qualprimeira preoquer assistência às vítimas.
cupação foi humana, em fazer tudo que fosse
em
possível. Mas até agora ninguém pensou
valor material. Apenas tenho a certeza de que
as crianças terão todo amparo."
Essa afirmação é reiterada pela assistente
social do Hospital de Jundiaí, Maria da Graça
Cremachi, que cuidou do menino Ricardo, de
seis anos. "Durante todo o tempo, a Sharp se
mostrou muito interessada no caso. A assistente do presidente, Magda, ligava diariamente, e
a empresa pagou todas as despesas", diz a
assistente social. A preocupação maior da
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Idéias
O novo suplemento do Jornal do Brasil.
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VENDA DE IMÓVEIS
CONCORRÊNCIA N° 010/86

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Filial do
Rio de Janeiro comunica que venderá no dia
28 de outubro de 1986, às 11:00 (onze) horas,
pela melhor oferta, no estado em que se
encontram, os apartamentos de n°s 502, 503
e 701 da Rua General Roca n° 685 — Tijuca —
Rio de Janeiro/RJ.
PREÇO MÍNIMO PARA CADA APARTAMENTO: Cz$ 330.000,00 (TREZENTOS E TRINTA
MIL CRUZADOS).
Edital e informações: Av. Rio Branco, n° 174
— 24° andar
Rio de Janeiro/RJ — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO — CPL/RJ.

O FORTE DA CAIXA É VOCÊ

"Ao deixar o
assistente foi com o garoto.
hospital, Ricardo ainda não tinha sentido o
drama da perda dos pais, o que deverá ocorrer
só com o convívio em família", disse Cremachi.

Outro drama
"Pesaroso, triste, mortificado", são as palavras que amigos e assessores de Machline
encontram para defini-lo hoje. Visivelmente
abatido, o empresário volta gradativamente a
suas atividades, mas mesmo nas poucas horas
passadas nos últimos dias no escritório do
edificio-sede do grupo, na Alameda Rio Ciaro, próxima ao centro financeiro da Avenida
Paulista, Machline não esconde o drama que
também está vivendo. Alguns momentos das
últimas semanas foram muito difíceis para sua
vida, até então pontilhada sobretudo por sucessos.
Uma semana após o acidente, quando o
chefe da equipe médica do Hospital Sírio
Libanês — para onde foi transferido no mes-
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mo dia —, dr. Dario Birulin, contou sobre a
morte de três pessoas, a reação do empresário
foi cair num choro incontido por longo tempo.
Ele havia saído de sua casa às 7h30m de
domingo para ir a sua fazenda Haras Rosas do
Sul, em Itatiba, situada a 88 quilômetros de
São Paulo. As 9h, no perímetro urbano da
cidade, após uma curva, o carro chocou-se
em direção
com um Volkswagen que vinha"milagre"
esoposta, Machline considera um
tar vivo, apenas com fraturas de três costelas e
escoriações.
— Tenho convicção de que ele dirigia com
cuidado e não estava cm alta velocidade — diz
Adalberto Machado, vice-presidente do gru"Machline
preza demais a vida alheia e a
po.
sua. É muito cuidadoso e moderado." Na
terça-feira, retornou ao escritório e tôdòs se
dizem empenhados em envolvê-lo ao máximo
no trabalho, enquanto a família (d. Carmèm e
os filhos José Maurício, Sérgio, Carlos Alberto
e Paulo Ricardo) tem sido, segundo ele próprio reconhece, seu maior ponto de apoio.

HÉLIO
FERNANDES
153

AVISO
^
CONCORRÊNCIA
DE
EDITAL
N° 52/86
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-NEL do
Departamento Nacional de Obras de Saneamento-DNOS.
comunica, que às 11 (onze) horas do dia 12 de novembro
de 1986 na Sede do DNOS, será realizada uma Concorrência para prestação de serviços de vigilância e seguran-ça ostensiva, interna e externa, do edifício da Sede da 8a
Diretoria Regional do DNOS (8a DR), situada à Avenida
Brasil n° 2540, na cidade do Rio de Janeiro-RJ.
As firmas interessadas poderão obter informações no
NEL e adquirir o Edital com a ESPECIFICAÇÃO n° 52/86
na Divisão Financeira, localizados na Sede do DNOS. à Av.
Presidente Vargas n° 62, na Cidade do Rio de Janeiro-RJ.
ou na Sede da 8a. DR, à Avenida Brasil n° 2540, na Cidade
do Rio de Janeiro-RJ. (a) Albert Amand de Berredo
Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de LicitaçõesSubstituto).

sexta-feira, 10/10/86
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Paivà
no
caso
de
Rubens
lei
a
manda
cumprir
Sarney
Brasília — O presidente José Sarney disse ontem ao
iprocurador-geral da Justiça Militar, Leite Chaves, que "a lei
Vestibular
Reverendo Wright diz
deve .ser cumprida" ao se referir ao caso do ex-deputado
lidera
movimento
Educador
Rubens Paiva, seqüestrado em sua residência no Rio de
é afetado
! Janeiro, em janeiro de 1971. Lei Chaves informou, após
desaparecem
que presos
. audiência com o chefe do governo, no Palácio do Planalto, que
^autorizou o procurador da Ia Auditoria do Exército, no Rio de
Secretário
é
e
no Rio e em São Paulo
•Janeiro, a tomar um novo depoimento do médico Amflcar
por
por greve
punido
—
majoritádos
deputados
conseguiram
Bdo Horizonte — Co-autor do projeto Brasil nunca mais, o
o
apoio
Vitória
—
.Lobo, que admitiu ter visto o ex-deputado, agonizante,, nas
dos
A
fungreve
Belo Horizonte Por encabeçar uma ação
rios na região, Rosemburgo Romano e RonalJaime Wright denunciou ontem, em entrevista nesta
H
reverendo
cionários
dependências do I Exército.
da
Universidade
dos
Fedo
subsídio
aumento
o
contra
popular
do Carvalho, do mesmo partido.
capital, o desaparecimento de presos comuns nas delegacias de
í
Durante a audiência, o procurador-geral da Justiça Militar
deral do Espírito Santo está
vereadores de Paraisópolis, no Sul de Minas, o
fez aô presidente"AoSarney um relato sobre a reabertura do caso
impedindo a inscrição dos canpolicia das"Osgrandes cidades brasileiras, especialmente São Paulo
diretor da principal escola pública local, José
O prefeito, justificando a sua participação
métodos usados pela repressão contra presos
e Rio.
final de meu relato, ele disse que a lei deve
Rubens Paiva.
didatos ao vestibular de 1987,
Lima dos Santos, foi demitido do cargo, que
DO
ao
JORNAL
episódio,
afirmou
no
a ditadura militar, estão sendo utilizados
durante
"Eu
isèr.dfiAprida", contou Leite Chaves, dizendo que nesse crime
políticos,
ocupava há 20 anos, pelo chefe de gabinete da
deveria
ter
começado
na
da
BRASIL:
que
preciso Câmara para gover!não sé aplica a lei da anistia, porque não ficou caracterizada a
República
contra presos comuns", afirmou o
agora
Nova
Godofredo
de
Minas,
pela
de
Educação
Secretaria
terça-feira. A universidade
nar e fiquei solidário com os vereadores".
da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil.
existência de crime conexo: "O deputado, ao ser seqüestrado
pastor
Caldeira Reis. A demissão provocou protesto
vagas
uma
é
oferecerá
2
mil
realmente
nos
20
o
ex-diretor
Esclareceu
Jaime Wright lamentou que em São Paulo, durante o
"bemquerelacionada", sendo ele
:cm sua residência, com a família, nào estava cometendo
dos professores e alunos da escola, que segunseus 28 cursos de graduação,
"governo democrático do PMDB"
próprio
pessoa
esteja mais difícil se trabanenhum tipo de crime" — explicou.
da-feira passada fizeram uma passeata que
seu amigo. Não quis julgar o mérito da ação
mas o vestibular pode não se
lhar pelos direitos humanos do que durante o governo Paulo
terminou na Câmara Municipal, onde o vereaIndenização
e
subscrita
José
Lima
4
de
realizar
no
dia
encabeçada
por
janeiro,
popular
Maluf, o que significa que os direitos humanos estão sendo
dor José Manuel Ferreira (PMDB), que pieiconforme estava previsto cm
Leite Chaves disse que a viúva do ex-deputado, Eunice
desrespeitados com maior freqüência. Segundo ele, somente
por cerca de SOO cidadãos de Paraisópolis,
vaiado.
foi
da
escola,
teia
a
direção
calendário já distribuído.
Paiva dispõe dos primeiros indícios de que o crime cometido
contra o aumento de Cz$ 400 para Cz$ 3 mil,
este ano SOO suspeitos de "O
prática de delitos morreram em ações
"Os funcionários encarregaOs professores da Escola Estadual Antocontra seu marido foi de responsabilidade da União, uma vez
em São Paulo.
300 nos subsídios dos vereadores, votados pela
que o esquadrão da morte fazia
policiais
nio Eufrásio de Toledo não aceitam que José
escondido no passado, agora é feito rotineira e abertamenie
Câmara em fevereiro passado.
que a polícia se deu por incompetente para apreciar o caso,
as
inscrições
dos
de
efetuar
alegação de
Manuel Ferreira,
encaminhando o processo à Justiça Militar, sob a"Esses
que também é professor,
pela polícia. E o que é pior, com aprovação da população",
foram impedidos de trabalhar
A vice-diretora lida Dias revelou que os
são os
ocupe o cargo. "Ele é um péssimo professor de
os fatos ocorreram em instalações militares.
comentou.
que
estavam
tentando
diz
o
de
alunos
e
subpais
•primeiros indícios, mas o inquérito é que, no final, irá apontar
pelos piquetes",
professores
A mesma sociedade que nos aplaudia nas denúncias
inglês", afirmou ontem a vice-diretora da
o
vereador
do
um
acordo,
através
ontem
da
universiacadêmico
reitor
qual
escola, Dda Faria Cardoso Dias, que liderou o
as responsabilidades", afirmou. "com
de presos políticos (formados em 80% pela
torturadores
contra
dois
vice-diretor
receberia o cargo de
dade, Kleinger Barbosa. Para
(existem
muita correção" neste
movimento dos 58 professores. Ela considera,
A Justiça Militar está agindo
classe média), apóia agora os massacres contra simples suspeitos
de
eleições
diretas
a
realização
escola)
até
na
agrase
o
ele,
dos
Lima
problema pode
caso, segundo o procurador, que acredita que o inquérito está
"José Manuel
e as torturas contra presos comuns, o que é fruto de políticos
porém, que o afastamento de José
"a
var ainda mais porque os propoderá
para diretor, as quais
•tendo"toda a transparência necessária". Leite Chaves disse que
da
Santos é definitivo e acredita que luta maior
entretanto,
o
que se aproveitam da neurose de violência que tomou conta em
Segundo
explicou,
disputar".
fessores da UFES decidiram
José Manuel ocupe o seu
sendo fundamental para o
é
impedir
agora
a fiscalização da opinião pública está
tortura,
a
Achamos
cidades.
que
das
que
grandes
população
vereador aceitava ser vice-diretor apenas até a
ontem a paralisação de suas
lugar e eleger pelo voto direto o novo diretor".
andamento das investigações. "Nesse momento, a Justiça
todas as suas formas, é lamentável — enfatizou Jaime Wright,
eleição de 15 de novembro. José Manuel, que
atividades a partir do dia 16.
Militar está sob os olhos da nação e dos futuros constituintes
que é assessor do cardeal arcebispo de São Paulo, dom Paulo
não foi encontrado pelo JORNAL DO
— Eu, na verdade, já pretendia me apo.que
terão poderes até para alterar suas funções, caso esse
Evaristo Arns, e único protestante a integrar a comissão
disse
'episõqio
Kleinger
Barbosa
que
BRASIL, está certo de que o candidato do
sentar há dois anos e só não o fiz atendendo a
não seja totalmente esclarecido" — disse.
arquidiocesana da Pastoral dos Direitos Humanos da Arquidiovestibular
o
as
inscrições
ele
eleito
e
Newton
Cardoso,
será
PMDB,
para
a
disputa
que
apelo do prefeito, que queria evitar
O caso de Rubens Paiva disse Leite Chaves, influiu,
cese de São Paulo.
dia
17,
no
serão
encerradas
o
cargo,
definitivamente
será
nomeado
para
do càrgo por dois pretendentes, um deles o
inclusive, na comissão constitucional Afonso Arinos que inseriu
Segundo o reverendo, a situação no Rio é tão grave quanto
mas ontem não foi feita qualafirmou lida Dias, embora o governador ve¦em seu projeto um artigo tornando "imprescritível, inafiançável
vereador José Manuel — contou ontem o exde
São Paulo. Nas duas cidades, foram identificados torturaà
"Temos
"Os crimes de
nosso
nha prometendo mandar à Assembléia Legisquer inscrição.
diretor José Lima. Ele se disse surpreso pelo
*¦ não sujeito à anistia" os crimes de tortura.
dores cujos nomes constara da linha publicada no livro Brasil
os
diretores
de
lei
lativa
trabalhar,
para que
projeto
apoio do prefeito José Asdrúbal de Almeida
pessoal pronto para
tortura aniquilam uma nação. O Brasil é um país tolerante, mas
nunca mais, em vários escalões do governo.
sejam eleitos pela comunidade e não mais
mas não queremos o conO governador Brizola vem, sistematicamente, se recuesse'dispositivo deverá ser aprovado pela Assembléia Nacional
(PMDB) ao movimento pela sua exoneração,
nomeados pelos políticos.
fronto."
feito pelos oito vereadores do PMDB, que
Constituinte" — afirmou.
sando a destituir de suas funções esses torturadores, que é b
mínimo que estamos exigindo, já que a Lei da Anistia proíbe
outro tipo de punição — acusou.
Ele criticou as declarações de Paulo Maluf de que vai
condecorar policiais que matarem bandidos, em seu governo.
"O
'E
próprio sistema militar reconheceu em Maluf o seu candidádbxar o earoo
é dia de
saeado
to e o candidato da direita. E o sistema militar sempre viveu da
raSSflPORTUviolência", disse Jaime Wright, que veio a Belo Horizonte para
receber o título de cidadão honorário, conforme projeto de
NC6 CLASSFICADCS JB
REI
CORRER
autoria da vereadora Helena Greco (PT), que é presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores.
fflnai
M
Jaime Wright criticou o Congresso Nacional por não ter
aprovado o ingresso do Brasil na convenção contra tortura e
outros tratamentos ou castigos cruéis, desumanos e degradantes, cujo protocolo de intenção foi assinado pelo presidente José
NOPflLM
Sarney no dia 23 de setembro do ano passado, na sede da ONU.
I
FAÇA VOCE MESMO
¦¦li 0 ROTEIRO DE SUA
EDITAL
MM IfM
HUa
7/
H
1
VIAGEM.
Encontra-se a disposição dos interesNÓS FINANCIAMOS TUDO EM
/
sados no Arsenal de Guerra do Rio à
\ /
7
ATÉ 10 VEZES.
Rua Monsenhor Manuel Gomes, 563
passagens aéreas, hotéis, traslados, enfim tudo para o seu larer e prazer.
Caju o Edital acima que trata de loca^^"0 PUNO PASSAPORTE BRASIL NA PALMA DA MÃO
TEM DEZENAS DE ATRAÇÕES TURÍSTICAS QUE VOCÊ
ção de um imóvel de 8 as 11 horas até
COMBINA COMO QUISER.
o dia 15/10/86.
Aracaju ¦ Belém - Blumenau • Belo Horizonte - Brasília - Campo Grande ¦ Cuiabá
• Curitiba ¦ Florianópolis • Fortaleza • Foi do Iguaçu - Goiânia - Joio Pessoa ¦ MaPresidente da Comissão de
ceió - Manaus - Natal - Porto Alegre ¦ Recife - Rio ¦ Salvador - Satarém - Sío Luiz
Licitação do AGR
- Sâo Paulo - Vitória.

Agora, com o PASSAPORTE BRASIL,
você vai conhecer o p» com assBténca garantida pela Golden Cross e descontos incrivets em lojas e bubques. Consulte a BEL AIR
VIAGENS e aproveite:
Para você não se sentir marinheiro de primeira viagem, leia Náutica.
Sábado, nos seus Classificados JB.

—
A seção Náutica, traz para você,
"Iodos
os sábados, tudo sobre barcos.
Em Náutica, tem sempre uma
novidade a bordo: modelos diferentes de lanchas, produtos novos,
técnicas modernas, exposições,
cursos e regatas.
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Av Almirante Barroso. 81 SoDreloja
Tei (PABX) 292-1212
telex o?i 30919 • Rio cie Janeiro
EMBRATUR N" 00906 00 41-7
Vnós não levamos você a qualquer lucar. V
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SOCIAL

CLIMÉRIO VELLOSO
ventura a cair das mesas ricas para a cuia da
O Plano Cruzado, para usar uma palama coisa precisa ficar bem clara,
sua miséria.
vra da moda fácil de hoje em dia, pode ser
quando se pára para pensar na
Como empresários, sentimos que a nossa
realidade vivida, hoje em dia, neste definido como "instigante".
responsabilidade de homens produtivos é
Agora não se trata apenas de adminisnpMO' país: por mais inquietante que seja o
somar esforços para que as condições de
atual período, não se pode, sob qualquer trar nossos negócios visando otimizar receidiálogo entre os diferentes setores se estabeisso,
a
mais
do
tas,
mas,
retorno
num
desculpa,
ou
qustão
que
pensar
pretexto
leça definitivamente e possamos jamais rebrasileiros
todos
os
desafia
do
Plano
à
decretação
ao estágio anterior
pungente que
cuar no rastro dos amantes do caos, sempre
de"-€stabilização Econômica. O enfrenta- conscientes é a de estabelecer neste Brasil
interessados em ver o circo (e o nosso pais
mento das dificuldades vividas pelo conjunto que já 6 a oitava economia do mundo,
com ele) pegar fogo. A vontade de acertar
de" nossa sociedade — e elas não são porém ainda luta para ser moderno, estrutudos empresários e de todos nós, brasileiros,
an—
à
expectativa
atendam
rãs
sociais
brechas
abrir
não deve jamais
que
poucas
e,
comesocial
de
época,
estabilização
aquela
relação
pode nos capacitar a driblar esses seres
em
saudosismo*
gustiante
^pqfa.
catastróficos de uma vez por todas, desde
a
Mesmo
correda
ditadura
crual
em que imperava a
porque
quentemente, política.
modernidade depende da solução deste
que tenhamos bem clara em nossas cabeças
_çâo monetária.
" - É evidente
a estratégia que guiará nossas ações.
diante
de
desaimpasse.
estamos
que
Nesse período pré-eleitoral e préO Brasil agora deve dar para todo
fios portentosos, notada mente no setor de
constituinte,
é com certa preocupação que
e
de
de
carne
uns
falta
apenas
mundo
e
com
a
não
mais
abastecimento,
poucos
para
constatamos o esvaziamento da discussão
diversos outros produtos, o que deixa muita espertalhões, hábeis em jogar na ciranda
financeira ou escorregadios o suficiente para
que julgamos tão premente em tomo dessas
gente sobressaltada. O nosso sobressalto,
questões e, de uma forma mais geral, em
no entanto, deve exprimir a constatação de sempre se situar do "lado certo" no jogo do
¦que; pela primeira vez, nos últimos tempos,
torno de um pacto social que, garantindo o
poder palaciano.
atual período de transição, possa avalizar
Quando temos que falar da falta de
há uma política social em andamento.
de vez a definitiva democratização brasiA população está tendo mais recursos gêneros alimentícios que, além de vitimar o
leira.
para investir na própria sobrevivência — e povos, ameaça também a manutenção dos
Identicados com a proposta levantada
tudo o que fizer, daqui para a frente, deve nossos negócios, que se articulam principalinicialmente pelo próprio presidente Sarney,
ter o objetivo de consolidar o compromisso mente em torno de uma rede de supermercao que nós perguntamos é se não estaremos
social que despontou com o governo do dos, que tem estado com suas prateleiras
correndo o risco de perder o trem da
presidente José Sarney. Mesmo porque, se muito prejudicadas pelos sucessivos boicotes
história, ao desconsideraros de forma tão
está faltando produtos em muitas mesas — costumamos caracterizar esses fato com
ostensiva a necessidade de dar um desdocomo resultado da escassez provocada por uma dificuldade setorial. Uma dificuldade
bramento a ela, visando senão atenuar os
uma demanda exacerbada em alguns cen- em meio a um conjunto de utras que
enflitos, para assegurar que tanto o capital
tros, para muitos brasileiros, dos rincões precisam ser resolvidas, para que se possa
quanto o trabalho possam estar juntos no
mgi».afastados e dos extratos sociais margi- fazer desse nosso pais um mercado bem
nalizodos, ela se constitui, ainda, mais numa articulado, organizado com participantes
propósito comum da reconstrução nacional.
Já que superamos o nefasto período de
hipótese do que em realidade palpável e bem situados — e sem ninguém abastardodo, vivendo das migalhas que venham por-,
privilegiamentos, perseguições e obtusidapalatável.
TT
t J

des que marcaram os governos militares, o
que nos impede de buscar a perfeição
democrática, senão essa inexplicável inércia
daqueles aos quais caberia puxar o cordão?
O pacto social de que este país precisa
deve abordar problemas tais como a implementação de uma efetiva reforma agrária, a
revisão das leis trabalhistas, o revigoramento do poder judiciário, a revisão do código
tributário, a definição de uma nova política
de industrialização e de aproveitamento do*
recursos naturais, como respeito básico ao
meio ambiente, para citar apenas alguns dos
seus muitos itens. A questão central, porém,
deve ser estabelecer uma forma pela qual se
supere os gritantes desníveis que persistem
no nosso corpo social. Para uma economia
que se ombreia com as maiores do mundo e
uma população de mais de 120 milhões de
brasileiros, carregamos um peso de aproxiiradamente 50 milhões de marginalizados,
vivendo em condições as mais humilhantes e
se constituindo em ameaça permanente a
qualquer proposta de estabilidade.
O desafio de incorporar esses brasileiros
à modernidade, de tirá-los da influência da
política populista desagregadora e da tentação esquerdista subversiva, é o desafio ao
qual os empresários e todos os homens
conscientes deste país tèm que dar uma
respota. Tudo mais é eventual, tudo mais é
passageiro, enquanto esse desafio não encontrar sua resposta.
CUMfaUO VlUOSO. «0. t mçrmáno, pnaldtn» do anpo CS
(Cana do Bonho) • candidato o dqwtado fsdsrol peto PMDfc-RJ.
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(baker) BAKER DENTAL DO BRASIL
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
zri
(EM LIQUIDAÇÃO)
COMUNICADO A PRAÇA
Jartoas T. Barsanti Ribeiro. Liquidante nomeado pelo M.M.
JUÍZO DA 1o VARA ClVEL DA COMARCA DA CIDADE DO RIO
DE JANEIRO tendo em vista a decretação da dissqluçâo da
Sociedade entre DENCQ PARTICIPAÇÕES LTDA e ENGELHARD DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO, comunica aos
interessados que a firma BAKER DENTAL DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA encerrou suas atividades comerciais,
estando em processo de Liquidação, sendo sua sede à Estrada
do Guerengue 2059 (parte)
JARBAS T. BARSANTI RIBEIRO
LIQUIDANTE

Vozfalalnibição
CONSULTE O PftOf. SIMON WAJNTRAUS
AULA DC ORATÓRIA BM GRUPO PARA PERDER AINIBIÇÃO j
(Salão de Convenções com Palco e Vldeo-Tape) |
CORREÇÃO DOS PROBLEMAS DA VOZ E DA FALA
I MATRIZ RJ (021) 2554823,256-4914 e 257-6080. FILIAIS:
|BA 221-3321, D F 226-5751, SP, GOIANIA { SALVADOR
18 anos de experiência - Método Próprio ¦
4- L-

BANCO CENTRAL DO BRASIL

OFERTA PÚBLICA DE TÍTULOS
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
O Departamento de Operações com Títulos e Valores Mobiliários—DEMÒB faz saber às instituições
financeiras e ao público em geral que se encontra à
disposição dos interessados, na Associação Nacional
das Instituições do Mercado Aberto (ANDIMA), localizada na Rua do Carmo n° 7, 3o andar, no Rio de
Janeiro e nos departamentos regionais do Banco
Central, nas demais praças, o seguinte comunicado:
COMUNICADO DEMOB N° 656, DE 09.10.86: oferta pública de LTN, cujas propostas serão recebidas
no dia 13.10.86, na forma e nas condições ali
estabelecidas. Rio de Janeiro, 09 de outubro de
1986. DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES COM
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Comp«Ma BnsMra d* Tkww UtbanM

IV

CBTU
MMISTtMO DOS TRANSPORTES R.F.F.8JL

A V I S.O
TOMADA D_E PREÇOS N° 020/86 - CLR/CBTU
A COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS -CBTU torna público, a quantos possa interessar,
que serão recebidas propostas para a execução de
Obras de recuperação da infra-estrutura e renovação
da superestrutura ferroviária do subtrecho ENGENHO DE DENTRO - MADUREI RA na Superintendènciade Trens Urbanos do Rio de Janeiro-STU/RJ.
As propostas deverão ser entregues no dia 04
Nov 86, às 10:00 h, na Sala de Licitação no 79 andar do n° 77, da Estrada Velha da Tijuca, Usina da
Tijuca, Rio de Janeiro, RJ.
O Capital Social mínimo exigido aos licitantes,
integralizado até a data da entrega das Propostas, é
de Cz$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzados).
O Edital poderá ser obtido no mesmo endereço
acima citado, nos horários das 09:30 às 11:30 h e
das 14:00 às 16:30 h, ao preço de Cz$ 2.900,00
(dois mil e novecentos cruzados).
Rio de Janeiro., 09 de outubro de 1986.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
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Washingtoj^^FotodaAFP^

JORNAL DO BRASIL
Reikjavik —Foto da AFP

da
Sem

família

temem ter Aids
Londres — Pelo menos seis empregados da Família Real britânica estão em
Aids,
pânico, temerosos de ter contraído
afirmou o jornal sensacionalista londrino
Sún. Eles mantiveram relações sexuais
com Stephen Barry, ex-camareiro do
que morreu há alguns
1 príncipe Charles,
(lias de Aids, disse o tablóide, em matéria
página.
Je.primeira
'
a
Dois deles já foram submetidos
"preexame médico mas os outros quatro
ferem não saber". Um ex-motorista da
"ftairiha
Elizabeth disse ao Sun que Barry
"X- fjtephanie para os íntimos — mudava
de namorado constantemente. Barry foi
'êhipregado do príncipe Charles durante
12 anos (até 1981) e escreveu depois um
livro sobre a vida no Palácio de Buckin"jgham.
Segundo o ex-motorista, Barry era
rum animador de festas gays — entre os
•empregados, realizadas no Palácio imediatamente depois que a Rainha ia doriinir. O jornal afirma que a Rainha não
ignora que grande parte de seus serviçais
¦6 homossexual,
mas só intervém quando
de forma demaalgum deles se comporta"Uma
vez ela resiadamente feminina.
preendeu um camareiro porque ele tinha
feito permanente no cabelo", contou o
.çx-motorista.
a" Descendente de Maomé
A Rainha Elizabeth é descendente
(íireta do profeta Maomé, revelou um dos
maiores especialistas em genealogia, Haróld Brooks-Baker, editor do Burke's
Peerage, a bíblia da nobreza européia.
Em carta à primeira-ministra Margareth
Thatcher, o especialista pede maior proteção para a rainha e os outros integrantés da família real.
"Como descendente de Maomé, a
rainha é sagrada aos olhos dos muçulmaJ nos", afirmou Brooks-Baker, ao explicar
'^ue muitos líderes religiosos sabem disso.
O laço sangüíneo pode ser explicado,
¦segundo ele, através do rei Eduardo IV,
-aparentado com o rei de Portugal, por
sua vez parente dos califas árabes da
•Espanha. Com o surgimento do terror
árabe não religioso, é necessário reforçar
a segurança dos reais, advertiu BrooksBaker.
íibíi Y:
Seqüestradores
computador
àJHe
-VJj
exigem resgate
o
; Bruxelas — Uma empresa belga do
• setor de informática denunciou o roubo
da memória de seu computador central,
ppr cuja devolução está sendo exigido um
feeate de 75 mil dólares. Segundo espe'jHáustas,
não é muito, considerando-se
valor
material das unidades roubaquè"o
°das avaliado
em 20 milhões de francos
é
belgas (quase 500 mil dólares). O compuTâdor assaltado é um Convex, de fabrica•Ção americana, do qual só existem três
iguais na Europa e uns 30 no mundo
inteiro.
±
O roubo occreu em Louvain a 27 de
timbro, mas a imprensa belga manteve
%cio voluntário até ontem para permijque a polícia tentasse descobrir os
és, que se acredita pertencerem à
jnidade de informática devido à ha3àde e facilidade com que o roubo foi
jÈOmetido. Em círculos de informática
çéuropeus, o computador era chamado de
rJMini-Cray,
uma referência ao compuJjpdór mais sofisticado do mundo, que
no Pentágono.
jjiípciona
' ***")
anúncio do roubo ocorre a uma
na do início, em Bruxelas, de um
Jsio sobre segurança na informática,
assistirão especialistas de vários
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na
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real

ameaça

romper

coalizao

com Shamir
Paris e Cairo — O primeiro-ministro
de Israel, Shimon Peres, assegurou que
romperá a coalizão governamental se o
seu sucessor, o ministro do Exterior,
Yitzhak Shamir, interromper o processo
de paz no Oriente Médio.
Peres deixará hoje a chefia do govertio, cumprindo acordo político firmado
em 1984 que estabeleceu a troca dos
cargos entre o premier e o ministro do
'lExtèrior.
A coalizão governamental é
Partido Trabalhista, lideraformada
pelo
'do
por Peres, e o bloco direitista Likud,
chefiado por Shamir.
O •*- "Manter
o processo de paz é o fato
.mais importante e não acredito que exista
possibilidade de que o governo (israelen,se) seja mantido se aquele processo for
detido", disse Peres, em Paris, ao terminar visita de dois dias à França.
,Lsb Quando ao problema palestino, Pe-r«sc ressaltou que deve ser feita uma
escolha entre o rei Hussein, da Jordânia,
eYasser Arafat, presidente da OLP.
.-"Nós preferimos o rei a Arafat", decla<rou o prender, acrescentando que Hussein' "comprovou a existência de uma
tendência na OLP para assumir não só o
controle da Cisjordânia, mas de toda a
'Jordânia".
" Segundo Peres, três
países árabes são
fãvoráveis ao diálogo direto com Israel:
Egito, Marrocos e Jordânia. Mas especialistas em Oriente Médio citados pela
-¦agência de notícias inglesa Reuters mani"festaram
surpresa com a declaração de
Peres de que a Jordânia e o Marrocos
aprovam o diálogo direto com os israeienses. Lembram que Hussein já deixou
claro que só negociará com Israel numa
conferência internacional e que o rei
não
Hassan, do Marrocos, anunciou
••conseguira persuadir Peres — que
quando
feste o visitou, em julho — a aceitar as
condições de paz árabes.
ZfiV
a f Peres é favorável à idéia de uma
conferência internacional de paz para o
Oriente Médio, como primeiro passo para negociações diretas entre Israel e seus
' vizinhos árabes. Shamir, no entanto, é
contrário à conferência internacional.
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que

"sucesso
não
Reikjavik — O presidente Ronald
Reagan chegou às 19h5min (17h5min
Rio) no aeroporto Keflavik para a reunião que terá com o dirigente soviético
Mikhail Gorbachev no final de semana.
ele foi cauteNa partida de Washington,
"sucesso não estaloso, afirmando que o
va garantido":
— Náo podemos fingir que as diferenças não existem, rabiscar às pressas
algum acordo e depois sair falando sobre
o espírito de Reikjavik", afirmou Reagan
a pouco mais de 100 funcionários e suas
famílias numa despedida nos jardins da
Casa Branca.
O presidente afirmou que há muitas
diferenças no caminho de acordos com a
União Soviética, mas ele acredita em
resultados se Gorbachev, que chega hoje,
vier com um "espírito verdadeiro de
cooperação".
"Os objetivos dos Estados Unidos —
— são
paz e liberdade em todo o mundo
as
como
todas
mas,
objetivos
grandes
coisas importantes, não são fáceis de
conseguir. Reikjavik pode ser um passo,
um passo útil e, se persistirmos, o objetivo de um mundo melhor e mais seguro se
concretizará algum dia" afirmou ele.
Muito aplaudido, Reagan encaminhou-se para o helicóptero de mãos dadas com a mulher Nancy, que se despediu
dele com um beijo (ela não viajou, mas
Gorbachev irá com a mulher, Raisa).
Dali, Reagan foi para a Base Aérea
Andrews onde embarcou no Air Force
One, que decolou às 9h36min (7h36min
Rio) para um vôo de seis horas. O espaço
Europa
Fritz Utzeri
Correspondente
—
Na véspera de um novo
Paris
encontro de cúpula — ou minicúpula —
entre Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, a Europa deveria estar vivendo um
clima de otimismo. Afinal, todos concordam, se algum acordo interino é capaz de
sair da reunião de Reikjavik, esse acordo
será referente aos mísseis de alcance
intermediário estacionados na Europa.
Nem mesmo os pacifistas, mais preocupados nestes dias com as centrais nucleares do que com as bombas, têm
estado muito ativos e os governos europeus, pelo menos até agora, têm evitado
maiores comentários. Depois da grita e
das resistências provocadas há cerca de
três anos pela instalação dos chamados
euromísseis (os Pershing e Cruise) no
Velho Continente, diria-se que a Europa
vive um momento de indiferença.
Na verdade, o silêncio europeu é
feito de perplexidade. No começo da
década, os americanos e seus'aliados
europeus da OTAN constataram uma
superioridade nítida dos soviéticos e do
Pacto de Varsóvia quanto ao armamento
convencional no Continente. Assim, apesar das resistências de parte da opinião
pública e mesmo de algumas reticências
-Um

está

garantido
aéreo islandês foi fechado uma hora antes
permitirá a próxima emigração da dissidente judia Inessa Fleurova. Na véspera,
é uma hora depois da chegada de Reado
a
casa
foi anunciada a retirada de seis regimenaté
e
ruas
estradas
as
gan,
tos do Afeganistão, 8 mil homens, segunEmbaixador americano onde ele se hosdo os russos, e palavras conciliatórias
peda também ficaram interditadas. Reamarcaram mais uma vez o briefing soviégan foi recebido no aeroporto pela presitico: Nikolai Shishlin, do Comitê Central
denta finlandesa, Vigdis Finnbojadottir.
do PC, afirmou que Gorbachev está
No aeroporto, um alto funcionário
pronto para discutir qualquer assunto
americano, provavelmente o porta-voz
Reagan, sem restrições.
com
disse
Larry
Speakes,
que
presidencial
Uma
delegação de nove judeus, insobre
acordo
um
Reagan espera esboçar
cluindo dois parlamentares, deixou Tel
mísseis de médio alcance.
Aviv para a Islândia com objetivo de
— Esperamos um aperto de mão
pressionar pela libertação dos judeus que
intermediánucleares
sobre INF (forças
desejam deixar a União Soviética. Entre
rias — afirmou a fonte, enquanto Reagan
eles, está Mikhail Shirman, 31 anos, que
limitava-se a dizer que a paz era seu
sofre de leucemia, precisa de um transobjetivo prioritário.
em
plante de medula e só o irmão, retido
"Essa é
O jornal The New York Times inforsolo soviético, pode ser o doador.
mou que o governo americano pretende
a minha última esperança. Meu tempo
superar os limites estabelecidos no trataestá se esgotando", disse ele.
do Salt-2 para limitação de armas estratéFuncionários americanos deram um
gicas no dia 11 de novembro, com a
briefing completo aos aliados da OTAN
instalação de mísseis Cruise no 131° bomsobre as posições que Reagan levará a
bardeiro B-S2. Isso seria antes da reunião
Gorbachev. O Parlamento Europeu sude cúpula que deve se realizar em dezemgeriu a criação de zonas livres de armas
bro, se tudo correr bem em Reikjavik.
nucleares na Europa (uma idéia soviétiUma fonte do Times disse que esta
ca) e um fim à mllitarização do espaço
"mudandata só será mudada se houver
(idem) e protestou porque a Comunidade
Européia não está representada em Reikças dramáticas" na reunião da Islândia, e
acrescentou que Reagan não apresentará
javik.
nenhuma proposta. Idéias novas americaA Alemanha Ocidental apelou aoprenas foram apresentadas recentemente e
sidente Reagan para obter de Gorbachev
Reagan pretende deixar a iniciativa aos
a libertação do criminoso nazista Rudolf
soviéticos, condicionando mudanças aos
Hess, 92 anos, que está preso há 40 anos,
termos que Gorbachev apresentar.
atualmente é o único ocupante da prisão
de Spandau e está doente. Os Estados
Enquanto o lado americano mantiUnidos já concordaram em soltá-lo, mas
nha a pressão, funcionários soviéticos já
a União Soviética não.
em Reikjavik anunciaram que o Kremlin
espera

com

o

exílio

no

Serge Schermann
The New York Times
Moscou — Os telespectadores soviéticos ganharam um presente inesperado:
assistiram, sem censura e sem cortes, a
um documentário sobre exilados soviéticos que vivem no bairro do Brooklyn, em
Nova Iorque. Eles discutem seus problemas na sociedade que deixaram e na nova
pátria. Uns estão bem, outros perdidos e
um chegou a confessar que sente saúdades do KGB.
Termos jamais permitidos pelas autoridades soviéticas foram livremente usados, com críticas ao totalitarismo, à corrupção e ao mercado negro. Também
falaram de problemas.para encontrar emprego nos Estados Unidos, fazer amigos,
confusão em lidar com liberdades desçonhecidas, escolhas, direitos e a troca do
sistema soviético, que cuida do cidadão
do berço ao túmulo, pelo comercialismo
brutal dos Estados Unidos.
O documentário se chama Os Russos
Estão Aqui, foi feito por um cineasta
israelense para a TV educativa americana
e exibido pela primeira vez em 1983. Os
soviéticos o assistiram dia 21 de setembro
último, precedido por um longo comentário do jornalista e crítico Genrikh Borovik, que costuma falar sobre os males da
sociedade americana. O sucesso obrigou
à repetição do filme na semana seguinte.
A sociedade soviética é apresentada
como triste, rude e programada, mas
também onde "se pode ser feliz sem
dinheiro", onde "um escritor é um profeta" e as amizades são mais calorosas e
duradouras. Um escritor, frustrado pelo
fracasso de seus livros nos Estados Unidos, afirmou:
"Eu sinto saudades do KGB, que me
prestava muita atenção. Eles eram os
primeiros a ler meus trabalhos e o faziam

Brooklyn
com todo o cuidado. Era ótimo ter tanta
atenção, me fazia sentir importante".
A liberdade foi o argumento dominante entre todos os entrevistados, algumas vezes num aspecto alegre de poder
ler e falar, mas também por coisa negativas, como a competição e a luta pela
sobrevivência.
"Sou contra os regimes totalitários
com toda convicção, mas quando comparo o sistema soviético com esta total
liberdade americana, não sei o que é
melhor. Estou perdido", disse um escritor.
No seu comentário, Borovik
afirmou:
"Só depois
que partiram, compreenderam o que perderam".
O objetivo é claro: desencorajar a
emigração dos judeus. Nesse contexto, a
exibição do documentário mostra uma
nova faceta de sofisticação na propaganda soviética. O governo soviético parece
disposto a explorar um certo sentimento
que já existe entre os judeus de que as
coisas no Ocidente não são fáceis como
parecem. Essa imagem veio se formando
através de cartas recebidas por parentes
dos 150 mil exifados que vivem nos Estados Unidos.

o
deixar
querem
"nervoso"
líbio
líder
mou semana passada que o plano foi
Washington — O governo dos Estaelaborado pelo assessor para assuntos de
dos Unidos pediu aos seus aliados da
segurança nacional, John Poindexter, e
OTAN (Organização do Tratado do
apresentado ao presidente Reagan num
Atlântico Norte) que neguem o direito de
memorando de três páginas.
pouso aos aviões da Líbia e anunciou que
Kalb, ao renunciar, afirmou que deiaumentará sua campanha para deixar
"nervoso" o dirigente líbio, coronel
xava o cargo porque não desejava "divulMuammar Kadhafi, apesar do escândalo
gar notícias falsas". Mas assegurou que
não viu o memorando enviado a Reagan
da campanha de desinformação que proe que jamais recebeu instruções para
vocou a renúncia, quarta-feira, do portamentir para os jornalistas. A agência de
voz do Departamento de Estado, Bernotícias oficial da Líbia, Jana, sustentou
nard Kalb.
"as
O chefe da Casa Civil da Casa Branque a reúncia de Kalb comprovou
de
Reagan
contra
e
artimanhas"
mentiras
ò
alegou
Regan,
ca, Donald
que governo
Kadhafi.
desvantagem
americano teria ficado em"para
Ao justificar a campanha para deixar
enfrentar
se não tivesse um plano
Kadhafi "nervoso", o secretário de EstaKadhafi", mas negou que as autoridades
do adjunto, Richard Murphy, disse que o
americanas tenham mentido à imprensa
com a campanha de desinformação congoverno americano tem indícios de que o
dirigente líbio não interrompeu o seu
tra o dirigente líbio.
apoio às ações terroristas.
O jornal The Washington Post inforMoscou — Foto da AFP
EUA

indiferença

governamentais, a instalação dos Pershing e Cruise na Europa foi vista como
um reentrosamento entre as forças americanas e seus aliados europeus.
Washington parecia assim indicar a
Moscou que qualquer agressão contra a
Europa levaria a represálias nucleares
sobre o território soviético. Agora, com a
redução que seguiria a um acordo entre
os dois grandes, os europeus, mais uma
vez vêem-se no centro de decisões sobre
as quais não têm muito peso e, pior,
temem alguns, a redução dos armamentos poderia reverter essa tendência de
entrosamento que vinha sendo observada
nos últimos anos.
Outros europeus, como os franceses,
têm motivos particulares para esperar em
silêncio pelas conversações. Até recentemente, os soviéticos insistiam em contar,
as forças nucleares da França e da GrãBretanha do lado das americanas, para
estabelecer os limites de seu próprio
armamento (ou redução). Gorbachev reverteu essa tendência e deixou entendido
também que o Kremlin não se oporia
mais à modernização dos arsenais independentes dos ingleses e franceses.
Mas — e sempre há um mas — tais
concessões têm um prazo limitado, possivelmente o mesmo da duração de um

nada
onde quase
país
alguns
Quando falam de seu país,"atmosfeReikjavik — A chegada do presidente Ronald Reagan ontem quebrou a roti- islandeses costumam apontar a
na das quintas-feiras em Reikjavik, um ra descontraída" como a característica
dia em que a televisão não funciona para social mais contrastante com outros lugaque as pessoas possam ler ou dedicar-se à res onde moraram.
Este forte sentido de coesão cultural
mania nacional: o xadrez. Por coincidência, inaugurou-se a primeira estação de é, em grande parte, subproduto de uma
televisão privada e os islandeses tiveram sociedade pequena, isolada e homogêdois canais simultâneos para ver o maior nea, descendente principalmente dos viacontecimento do século nessa pequena Idngs que começaram a se instalar aqui
ilha de 240 mil habitantes.
em 874. E só num lugar como a Islândia,
Por alguns dias, a Islândia perderá a o costume vigente de batismo não causa
tranqüilidade habitual de uma população uma confusão danada.
próspera, cercada por uma paisagem ciNão existem sobrenomes, mais de
nematográfica de lagos e matas. Aqui 90% da
população levam nomes escandinão existe miséria nem desemprego, os navos. Uma
criança recebe o primeiro
livrecircularem
filhos
seus
pais deixam
os
nome
pais
quiserem mas o último
que
mente sem pensar duas vezes e pouca nome é o do
mais a letra S para
pai,
gente tranca as portas de casa.
indicar possessivo e son para homens e
em
Um dos assuntos mais"grande
palpitantes
Como a variedade
onda de dottir para é mulheres.o catálogo
Reikjavik, até hoje, é a
de Reikjade
nomes
pouca,
crime" que assolou a cidade ano passado. vik está cheio de
com o mesmo
gente
Um dos bancos do centro foi roubado, nome, mas até a capital é pequena o
um crime rapidamente resolvido. Foi o suficiente
para que todos saibam distinprimeiro roubo de banco e o primeiro guir um Svein Sveinsson de outro.
assalto à mão armada da história islanO isolamento da Islândia ajudou a
desa.
O primeiro-ministro, Steingrimur preservar características interessantes coHermannson, não precisa de pesquisas de mo a linguagem, quase o nórdico usado
opinião pública para saber o que a popu- na antigüidade pelos vikings em suas
lação pensa. Quatro vezes por semana ele sagas. Os islandeses também não gostam
vai nadar numa piscina pública na hora de incorporar nomes estrangeiros à sua
do almoço e, depois de dar suas braçadas, língua, assim, computador virou tolva e
conversa com o eleitorado para saber o telefone é simi.
Mesmo para os padrões escandinaque está acontecendo.

eventual acordo interino entre os dois
grandes. Daqui há alguns anos, a França
terá substituído e modernizado cerca de
500 bombas nucleares de sua própria
force de frappe. Ora, nessa ocasião, a
União Soviética, com 100 ogivas no Continente, não deixará certamente de denunciar a desproporção de forças e de
meios e apontar os franceses como um
obstáculo ao desarmamento.
Mas, haja ou não acordo na Islândia,
o que os soviéticos realmente parecem
querer é uma volta do status quo existente antes da decisão americana de tocar o
programa de Iniciativa de Defesa Estratégica (IDE) ou Guerra nas Estrelas. Na
verdade, eles preferem recuar para a
estratégia dos anos 60, quando a paz era
assegurada apenas pela certeza de que
cada um poderia destruir o outro várias
vezes (e não evitá-lo e tentar sobreviver,
como os americanos pretendem fazer
através da IDE).
Os soviéticos, na contagem das armas, estão hoje em situação melhor do
que nunca e Gorbachev, em luta com seu
próprio aparelho estatal para firmar-se,
precisa de uma pausa na corrida militar
para desatolar a economia do país e
modernizá-lo era setores vitais.
acontecevos, a população da Islândia é um grupo
extremamente homogêneo, como se
olhos azuis e cabelos louros fossem um
requisito para a cidadania. Os islandeses
citam, em tom de piada, informações
publicadas em revistas alemães de que
Hitler pretendia usar os islandeses como
matrizes de procriação, tal o grau de
pureza ariana do seu sangue.
Outro tipo de pureza, o meioambiente, costuma ser citado jocosamente como a principal causa da presença de
seis mestres de xadrez num país tão
pequeno. O frio desaconselha atividades
ao ar livre a maior parte do ano, daí a
busca de esportes de salão.
Essa preferência nacional foi premiada em 1972, quando se realizou ali a final
do mundial de xadrez entre o americano
Bobby Fischer e o soviético Boris Spassky, vencida pelo americano. Em 1973,
reuniram-se em Reikjavik o presidente
dos Estados Unidos, Richard Nixon, e o
presidente da França, Georges Pompidou, e diversas reuniões ministeriais da
OTAN aconteceram em Reikjavik.
A Islândia não é um país neutro,
integra a OTAN e abriga uma base usada
para vigiar submarinos soviéticos em patrulha no Ártico, ã principal rota para um
eventual ataque nuclear contra os Estados Unidos. Só que, nessa eventualidade,
a ilha e seus vikings sumiria do mapa
antes que qualquer míssil caísse em solo
americano.

Praça Vermelha ao fundo, o químico americano Arnold
Lokshin posa para a agência de notícias Tass ao lado da
— os três filhos e a mulher Loren, à direita. Lokshin
família
asilo político junto a
fugiu dos Estados Unidos e obteve
Texas, estraHouston,
Moscou. Familiares do cientista em
reportagem
uma
Lokshin
nharam a atitude que já valeu a
Rosaiva
no jornal oficial Sovetskaya
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a
externa
1983 e que congrega cerca de 600 entidaJohannes burgo — O governo da
des, com 2 milhões de filiados de todas as
África do Sul proibiu que o principal
raças. Botha alegou que grande parte do
grupo de oposição ao regime de segregaorçamento anual da FDU, "de milhões
ção racial (apulheid), Frente Democrátide rands", provém do exterior, principalca Unida (FDU), receba ajuda financeira
mente dos países escandinavos. O presido exterior. A medida foi tomada em
dente baseou-se numa lei que permite
seguida à decisão de proibir a contratação
de servidores moçambicanos e à ordem
proibir a ajuda financeira externa aos
grupos políticos apoiados por instituições
que 60 mil moçambicanos que trabaestrangeiras. Segundo a agência Reuters,
iam nas minas sul-africanas deixem o
Bara
a medida pode abrir caminho à proibição
país no prazo de um ano.
total de funcionamento da FDU.
Em Washington, o governo Ronald
O tesoureiro da FDU, Azhar CachaReagan criticou as medidas co. tra a FDU
lia, informou que o grupo recorrerá à
e os trabalhadores moçambicanos. O porde Estado, Pete
Justiça para tentar obter a anulação da
ta-voz do Departamento
medida governamental. "Não podemos
Martinez, declarou: "Lamentamos a dedireitos
admitir que esse decreto seja válido. Nós
cisão, mais uma violação dos
o consideramos náo apenas injusto, mas
políticos de oponentes pacíficos do apartambém ilegal", disse Cachada. Acrestheid na África do Sul". Acrescentou
que
"profundamente
centou que desde que o estado de emera Casa Branca está "deterioração
das
gência foi imposto na África do Sul, a 12
preocupada" com a
de junho, os filiados à FDU dependem
relações entre a África do Sul e Moçaminteiramente da Frente para o financiabique, causada por aquela desafortunada
mento de programas locais.
decisão".
As medidas foram tomadas uma seO decreto do presidente Pieter Botha
mana depois de o Congresso americano
implicou o congelamento imediato de 100
aprovar sanções contra o regime sulmil rands (450 mil dólares) nas contas
africano.
bancárias da FDU, grupo fundado em

?

sexta-feira, 10/10/86
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"contras"
Americano preso acusa CIA de ajudar os
Casa Branca
JORNAL DO BRASIL

Manágua e Washington — O americano Eugene Hasenfus — único sobrevivente dos quatro tripulantes do
avião derrubado pelos sandinistas com
—
armas e suprimentos para os contras
semerevelou ter realizado 10 missões
lhantes, partindo de El Salvador e
Honduras, e garantiu que a operação
cubanos
era supervisionada por dois
"que trabanaturalizados americanos,
lhavam para a CIA".
Em minucioso depoimento a jornalistas estrangeiros em Manágua,
diante de oficiais do Exército sandinista, Hasenfus citou nomes de pessoas e
firmas para as quais trabalhou, contradizendo o governo americano, que
havia negado qualquer ligação da CiA,
Pentágono ou Casa Branca com esses
vôos de abastecimento aos rebeldes
anti-sandinistas.
O governo nicaragüense informou
que os corpos de outros dois— americaWilliam
nos que estavam no avião
—
Cooper e Wallace Blaine Sawyer Jr.
seriam entregues ainda ontem aos Estados Unidos e que funcionários da
embaixada americana e a mulher de
Hasenfus, Sally, que chegou terçafeira a Manágua, teriam permissão
para falar com ele brevemente. O
'quarto tripulante do C-123 (avião mili'
tar de transporte) é de origem hispânica e ainda não foi identificado.
A Nicarágua ainda não anunciou
oficialmente o que pretende fazer com
Hasenfus. A embaixadora nicaragüense na ONU, Nora Ostorga, disse que
¦ele deverá ser julgado e poderá ser
condenado a até 30 anos de prisão.
Mas fontes do governo sandinista disseram à agência Reuters"num
que Hasenfus
gesto de
poderá ser libertado
de
o
desejo
boa vontade para mostrar
'•'•' —————
Nicarágua".
da
paz
No depoimento que deu aos jornadepois de ser interrogado pelo
listas,
i
Exército, Eugene Hasenfus contou que
i participou de 10 vôos de abastecimento
aos rebeldes, quatro a partir da base de
Aguacate, em Honduras, e seis da base
aérea de Ilopango, em El Salvador.
Disse que trabalhava para a firma
Corporate Air Services, uma espécie
de subsidiária em El Salvador da Southern Air Transport, baseada em Mia-

a CIA.
mi e acusada de ligações com
"pessoas da
Acrescentou que 24 ou 26
companhia" trabalhavam no programa, incluindo os tripulantes, o pessoal
"e dois cubanos natuda manutenção
ralizados americanos que trabalhavam
para a CIA".
Hasenfus identificou os cubanos
como Max Gomez e Ramón Medina e
"supervisionavam o alodisse que eles
de
jamcnto das tripulações, os projetos
e
alguns
reabastecimento
o
transporte,
se complanos de vôo". Afirmou que
dólares
3
mil
a
lhe
pagar
prometeram
"fora o alojamento
e o transpor mês,
porte".
"Disseram-me
que voaria em
aviões modelo Caribous DHC e C123", acrescentou Hasenfus, que é
especialista em transporte de carga e
veterano da Guerra do Vietnam. Hasenfus conseguiu sobreviver saltando
de pára-quedas. Quando ele acabou de
contar sua história, o diretor do serviço
de informação do Exército, Jaime
"HaWheelock, interveio e disse que
senfus pediu para não responder perdos jorguntas", provocando protestos
nalistas.
Funcionários do governo e do serviço de informações da Nicarágua mostraram ao The New York Times um
relatório de bordo encontrado no avião
derrubado, assinado por Wallace Sawyer, com 34 nomes de pessoas que
participavam dos vôos de abastecimento aos rebeldes. Nenhum dos nomes
parecia de origem latina.
Em cerimônia transmitida pela tevê para todo o país, o governo nicaragüense condecorou os três soldados
que derrubaram o avião e capturaram
Hasenfus. José Fernando Canales, de
19 anos, autor do disparo de foguete
que atingiu o C-123, recebeu uma
medalha de ouro das mãos do ministro
da Defesa, Humberto Ortega. Raul
Acevedo e Byron Montiel ganharam
medalhas de prata.
Canales, que cumpre o serviço militar há apenas cinco meses, contou
que ele e seus companheiros nunca
imaginaram que pudessem derrubar o
avião quando voltaram suas baterias
contra ele.
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Nicarágua para tentar ver o mar
Sally Hasenfus, mulher do sobrevivente, chegou à

recebem ajuda da Líbia, Cuba, Bulgária,
Tcheco-Eslováquia, Alemanha Oriental,
OLP e URSS", os contras só contam
"com o apoio voluntário de instituições
particulares e pessoas".
responsabilizou o goO comunicado"pela
integridade física
verno sandinista
do heróico voluntário (Hasenfus) agora
em poder do totalitarismo" e pediu à
Cruz Vermelha e à Comissão Internado"exijam o
nal dos Direitos Humanos que
do
essenciais
cumprimento dos princípios
direito humanitário de guerra estabelecidos na Convenção de Genebra".

Meu filho odiava o comunismo

Correspondente

Buenos Aires — A capital da Argentina parou novamente, ontem, devido a
mais uma greve convocada pelos sindicatos peronistas (a sétima em três anos de
governo democrático). Cerca de 80 mil
trabalhadores fizeram uma passeata pelo
centro da cidade protestando contra a
atual política econômica e exigindo a
suspensão do pagamento da dívida externa. Para o governo, contudo, a manifesum fundo exclusitação e a greve tiveram
"que não leva a nada".
vãmente político,
"Gorilão, Gorilão, saia da Rosada
que esta casa é de Perón", gritavam os
manifestantes defronte à sede do governo. Uma bandeirinha hasteada no telhado da Casa Rosada indicava que o presidente se encontrava no gabinete, de onde
podia ouvir perfeitamente a algazarra. Os
sindicalistas tinham pedido que todos
levassem panelas vazias para fazer ruído,
\ mas nâo foram atendidos pela maioria. O
que mais se escutava eram os bombos,
sempre presentes nos comícios ou em
qualquer concentração política na Argentina.
Como em todas as reuniões peronistas, a multidão gritava vivas atrás. Era
como se o caudilho ainda estivesse vivo.
Como se, de repente, todos tivessem
esquecido que ele morreu há mais de 12
anos, em 1974. Outras vezes, dava a
impressão de que a multidão se esquecera
das mudanças políticas dos últimos anos.
Ali estavam milhares de peronistas, com
toda liberdade de manifestação e de exassim, perguntavam
pressão, mas, ainda
"E a democracia,
onde
repetidamente:

"fora, fora" ou "vá
está?" Ou gritavam
embora" ao governo constitucional.
Muitos manifestantes, alguns à beira
da histeria, paravam defronte à Casa
Rosada e começavam a xingarõs piores
palavrões, fazendo discursos desesperados que eram verdadeiros desabafos pessoais, como se o presidente Alfonsín ou
algum funcionário estivesse ali perto es"Sem-vergonha, entreguista,
cutando.
miserável, está matando o povo de fome", dizia um senhor meio desdentado,
que gritou uns cinco minutos antes de
continuar a marcha. Pouco depois, um
jovem de gravata deixava a coluna do
sindicato dos securitários para fazer um
discurso similar.
Alguns mais exaltados jogaram pedras ou pedaços de pau na Casa Rosada,
mas a polícia não chegou a intervir em
nenhum momento. Quando um grupo
tomou uma atitude mais ameaçadora, uni
pelotão da tropa de choque da Polícia
Federal desceu de um carro blindado,
portando bombas de gás. Mas os próprios
seguranças peronistas acalmaram seus
companheiros, fazendo com que seguissem, e o pelotão de choque voltou para o
carro.
A passeata terminou nas proximidades da sede histórica da Confederação
Geral do Trabalho, onde o secretário da
CGT, Saul Ubaldini, fez um discurso,
depois de ser elevado por um guindaste
cedido pela Prefeitura. Disse que a luta
dos trabalhadores apenas começa, e considerou o governo constitucional do pre"uma continuação da
sidente Alfonsín
ceder às reivindicanão
ditadura", por
ções salariais e não decretar moratória da
dívida externa.

Paulo Tarso avaliará integração
Brasília — A integração econômica
Brasil-Argentina será avaliada pelos dois
governos durante a visita que o secreta\ rio-geral do Itamarati, embaixador Paulo
Tarso, fará a Buenos Aires nos próximos
dias 16 e 17. As duas partes verificarão
em que ponto estão os estudos das 12
comissões formadas durante a visita do
presidente José Sarney à Argentina, há
dois meses.
A ida do embaixador Paulo Tarso
servirá como palavra final sobre os rumos
que estes projetos tomarão para que os
acordos sejam anunciados durante a visi'
ta que o presidente argentino Raul Al"Os
fonsín fará ao Brasil em dezembro.
estudos estão muito bem encaminhados,
a integração está funcionando, agora o
que precisa é da palavra final sobre o
andamento dessas comissões", comentou
um diplomata, justificando a viagem de
Paulo Tarso.
Na avaliação de ambos os governos,
a integração está dando certo, não só
porque as comissões estão cumprindo
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Magnolia, EUA — O pai de Wallace Blaine Sawyer Jr., um dos dois
americanos mortos no avião derrubado
seu filho
pelos sandinistas, descreveu
"odiava o comucomo um homem que
nismo" e abandonou a Força Aérea dos
Estados Undiso cm 1974 por consideraIa "pouco ativa".
"Sei de
que calibre é meu filho: um
americano dedicado. Se estava levando
suprimentos aos rebeldes, isso era uma

necessidade", disse Wallace Sawyer,
acrescentando que Wallace Jr. aparentemente "não tinha ligação com a CIA
ou outra entidade do governo", mas
nunca lhe falou sobre o assunto.
"Ele odiava burocratas e políticos,
mas apreciava os estadistas. Odiava
principalmente os comunistas. Não me
contou nada sobre a Nicarágua, mas era
uma pessoa muito quieta e eu não
gostava de fazer muitas perguntas",

Magnolia Arkansas (EUA)

Fotos da AP

Sawyer, pai, (Ê) acha que o filho não era da CIA

disse Sawyer. Afirmou que seu filho
apoiava o governo Reagan e explicou
a carreira
por que ele tinha abandonado
"Não era do
de piloto na Força Aérea:
tipo de sentar e esperar".
Wallace Sawyer contou ainda que
seu filho tinha trabalhado para a Southern Air Transport, uma firma acusada de ligações com a CIA, mas há dois
anos estava na International Charter
Cargo.
Em Washington, o general reformado John Singlaub — presidente do
Conselho Americano pela Liberdade
Mundial, que já arrecadou 300 mil
dólares para os anti-sandinistas — negou que seu grupo tivesse qualquer
relação com o avião derrubado, como
tinham afirmado cuncionários do governo.
"A
questão não é se o avião pertence ou não a mim, porque definitivamente não pertence. A questão é saber por
que gente de dentro do governo desejaria divulgar essas informações facciosas. Não faz parte das minhas atividades, mas alguém no governo parece
pensar que faz", afirmou Singlaub em
entrevista ao The New York Times.
Apesar de negar sua participação, o
general elogiou os americanos que intea operação de ajuda aos congravam"Estou
triste por termos perdio
trás:
alguns patriotas", disse.

fUS".
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Fntn riu Luciano Andrade

Greve dos peronistas
tumultua Buenos Aires
Rosental Calmon Alves
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n Rebeldes isentam governo dos EUA
Tegucigalpa — A Força Democrática
Nicaragüense (FDN), organismo dos rebcldes anti-sandinistas, admitiu que os
quatro tripulantes do avião derrubado na
Nicarágua colaboravam com os contras
desde 1984. Um comunicado da FDN
o
divulgado em Honduras afirmou
"nãoquetem
governo dos Estados Unidos
nenhuma participação nessa operação".
A FDN qualificou os tripulantes, do
avião derrubado, entre eles três americanos, de "heróis anônimos que há dois
anos vêm lutando ... pela causa da liberdade e democracia". Segundo a organiza"enquanto os sandinistas
ção rebelde,
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Washington e Manágua— O governo
americano não aceitou uma nota de protesto nicaragüense responsabilizando ()¦•
Estados Unidos pela operação de abastecimento aos contras e voltou a ameaçai
romper relações com a Nicarágua se scu>
funcionários não tiverem acesso imediato
a Eugene Hasenfus, o americano capturado pelos sandinistas.
O porta-voz do Departamento de
Estado, Pcte Martinez, afirmou que os
Estados Unidos "deploravam a indeseulpável demora" nicaragüense em atender
seu pedido de acesso a Hasenfus e insi"suscita dúvidas"
nuou que essa situação
sobre a viabilidade do governo americano
manter uma embaixada em Manágua.
O Congresso americano abriu uma
investigação sobre o caso do avião derrubado na Nicarágua, mas o governo conlinua afirmando que a operação era uma
"iniciativa
particular". Martinez insistiu
o secretário de Estado George Shultz
que
"rejeitou e desmentiu em duros termos"
as acusações que implicavam os Estados
Unidos no incidente.
Os senadores e deputados americanos aprovaram há dois meses uma ajuda
militar e humanitária (roupas, remédios e
alimentos) de 100 milhões de dólares
para os contras, mas essa lei não foi
definitivamente promulgada porque é necessário especificar como esses recursos
serão distribuídos.
O senador democrata John Kerry, de
Massachusetts, disse que o caso do avião
"levanta
graves dúvidas sobre a maneira
como é conduzida a política externa americana". Segundo Kerry, mesmo que não
houvesse o envolvimento direto dos Estados Unidos, o grupo que organizava a
"consentimento" do
operação tinha o
governo.
Os Estados Unidos ajudam os contrás desde 1981, mas a assistência militar
foi oficialmente suspensa em 1984, depois
que ficou provada a participação da CIA
na instalação de minas nos portos nicaragüenses. A remessa legal de armas só
seria retomada agora, quando a ajuda de
100 milhões de dólares fosse referendada
pelo Congresso.
O jornal The New York Times afirmou, em editorial, que a captura de
Eugene Hasenfus na Nicarágua desmente
"as insistentes afirmações do
presidente
Reagan de que os contras são combatentes da liberdade nicaragüense e nãò mercenários". Segundo o Times, porém, o
Congresso não tem muita autoridade para levantar a voz contra Reagan, porque
acabou de aprovar os USS 100 milhões'.
Uma delegação de veteranos depositou ao pé do Monumento aos Mortos no
Vietnam mais de 70 medalhas e conclecorações devolvidas em protesto pelo apoio
do governo americano aos contras.
Em Manágua, o jornal oficial Barricada e o Nuevo Diário,
pró-governo,
"Rambo
Hanseexaltaram a captura do

rigorosamente os cronogramas traçados,
mas, principalmente, porque houve o
interesse da classe empresarial em participar do projeto. Há poucos dias, cerca
de 300 empresários argentinos estiveram
reunidos com os brasileiros, em Porto
Alegre, verificando e discutindo os setores possíveis de uma maior integração.
No próximo dia 12, chegará ao Rio unia
delegação argentina para tratar do mesmo assunto.
Os setores básicos dessa integração
estão na agricultura — onde já se iniciou
o entrosamento, especialmente com a
compra de produtos argentinos para sudurante
prir a demanda interna brasileira —,
além
a atual crise de abastecimento
de energia, bens de capital, ciência e
tecnologia, investimentos e empresas binacionais. A comissão de energia está
com seus trabalhos em fase avançada,
não só sobre a construção do gasoduto,
mas também para a construção da usina
hidrelétrica de Garabi e a de Piti-PicumLeufu por empresas brasileiras.

Pinochet agora quer diálogo
mas exclui oposição marxista
Santiago — O general Augusto Pinochet ordenou a seu ministro do Interior, •
Ricardo Garcia, que entre em contato
com setores da oposição para dialogar
sobre a regulamentação dos partidos politicos (lei que entrará em vigor no começo
de 87) e um anteprojeto de registros
eleitorais.
Mas Pinochet impõe condições a seus
interlocutores: eles devem aceitar a legao marxismo e a
lidade vigente, rechaçar"espírito
de serviviolência e demonstrar
ço público". A medida de Pinochet esvazia também as aproximações observadas
recentemente entre a Junta e a Oposição.
O objetivo do diálogo proposto por
específicos.
Pinochet limita-se a pontos
"tragam obserEle quer que os políticos
vações e sugestões que contribuam para a
redação final dos dois projetos de lei".
Com habilidade, Pinochet colocou a
oposição numa situação difícil. Os partidos políticos e a Junta avançavam gradativamente rumo à formalização de um
diálogo no qual o Executivo não estaria

presente. Agora é Pinochet quem propõe
o diálogo, estabelecendo suas próprias
regras e deixando de lado a Junta e a
possibilidade de um entendimento entre
os civis e as Forças Armadas.
Cercado por uma crescente pressão
internacional exigindo moderação e por
uma Junta que buscava o caminho do
entendimento com setores da oposição,
Pinochet conseguiu recuperar parcialmente a iniciativa política. Ele impôs ao
Exército a maioria das mudanças que
desejava, passando para a reserva os
generais Luis Danus e Gaston Frez. E
nomeou como quarto membro da Junta o
chefe do Centro Nacional de Informação,
general Humberto Gordon.
Na última terça-feira, o comandante
da Força Aérea e integrante da Junta,
general Fernando Matthei, também tinha
feito um chamado ao diálogo. Mas sem
condições prévias e não para burilar a
Constituição, e sim para modificá-la. As
duas propostas coincidem apenas em um
ponto: a exclusão dos marxistas.

^^^^^^^

Cuéllar. Segundo fontes do governo,
Cuéllar foi reeleito para outros cinco
anos à frente da ONU.

MenOS abortos — Estudo feito

"Baby on board" — Michael

Lemer, um empresário de 32 anos, está
faturando milhões de dólares com pequenos plásticos brilhantes de 10 centímetros
"Bebê a Bordo" e "Criança a
que dizem
Bordo". Ele viu os plásticos na Europa e
achou que poderiam interessar aos pais
como mais uma medida de segurança e se
deu bem: já vendeu 3 milhões de unidades a 1 dólar e 95 centavos. Ele só não
que alguns
gosta muito das variações "Ninguém
a
engraçadinhos fizeram tipo "Bebê
Não
Bordo", "Bebê Dirigindo" e
Leva Dinheiro".

Cuéllar protesta — o secretáriode

geral das Nações Unidas, Javier Perez
Cuéllar, criticou ontem um relatório da
comissão seleta de informações do Senado e desafiou o governo a provar que seu
assessor, Vladimir Kolesnikov, fazia espionagem para a URSS. Num protesto
íncomumente áspero, Cuéllar disse que
era injusto acusar alguém, sem provas,
apenas por causa de sua nacionalidade.
Kolesnikov é o único russo da equipe de

pelo Instituto Alan Guttmacher, de Nova
Iorque, revela um declínio no número
mundial de abortos, tendo os Estados
Unidos apresentado o menor índice — 27
casos em cada mil mulheres — desde sua
legalização há 13 anos. Entre 40 milhões
e 60 milhões de abortos são feitos anualmente no mundo, sendo 10 milhões a 25
milhões deles ilegais. A pesquisa indicou
que a queda no número de abortos é uma
característica dós países que legalizaram
o aborto, onde inicialmente houve um
aumento de casos.
KlatlS Barbie — Vários documentos pertencentes a Klaus Barbie, que foi
chefe da Gestapo em Lyon e está preso
nessa cidade, aguardando julgamento,
desapareceram há cerca de 10 meses sem
que até agora se saiba onde foram parar,
informou ontem o jornal L« Progrès, de
Lyon. Entre os documentos estão sua
carteira de identidade (sob o nome de
Klaus Altman) e a de motorista, expedidas pelas autoridades bolivianas. Seu advogado, Jacques Vcrges, disse "converque por
trás do roubo está a vontade de
ter Barbie num homem sem documentos".
Conselho ilegal — O governo polonês proibiu o funcionamento do conselho provisório do sindicato Solidarieda-

O ministro do Interior, Ricardo Garcia, disse que convidará a Democracia
Cristã a dialogar, mas o partido anunciou
que deve recusar a oferta. O dirigente
sua vez,
socialista Ricardo Lagos,
"não por
é séria e não
disse que a proposta
passa de umaa operação cosmética".
A Corte Suprema de Justiça chilena
suspendeu ontem de suas funções um juiz
que se recusou a anistiar 38 militares
vinculados ao desaparecimento de uma
dezena de militantes comunistas. Ao tomar conhecimento de sua suspensão por
dois meses, o juiz Carlos Cerda disse que
"a
está em paz com sua consciência e que
justiça dos homens nem sempre coincide
com a divina".
A polícia prendeu vários manifestantes durante uma cerimônia organizada
por jornalistas, que colocaram uma placa
no local onde foi encontrado o corpo de
José Carrasco Tapia, editor internacional
da revista Analisis, assassinado há um
mes.
de, criado a 30 de setembro pelo seu
considerar
presidente, Lech Walesa,
"perigoporà ordem
púsuas atividades um
blica e à paz social". Em Gdansk, Walesa
disse que o conselho continuaria funcionando e acrescentou que não tinha planos
de responder imediatamente às autoridades polonesas.
JUÍZeS liberais — O presidente
Reagan, criticou os juizes liberais durante discurso pronunciado em Raleigh, na
Carolina do Norte, na quarta-feira, afirmando que eles contribuem para a epidemia de crimes, entre os quais a proliferação das drogas. Falando a cerca de mil
republicanos durante comício em favor
do senador James Broyhill, Reagan disse
que se os democratas ganhassem controle
do Senado nas eleições de novembro, ele
a
teria dificuldade em designar
"usar juizes
agressiSuprema Corte capazes de
vãmente sua autoridade para proteger
suas famílias, comunidades e o seu modo
de vida". Os juizes liberais, ac.escentou,
são "incapazes de agir com rigor contra
elementos criminosos da sociedade".
Radioatividade — Um navio soviético de pesquisa ruma para o local do
Oceano Atlântico, onde afundou dominda
go passado um submarino nuclear
classe Yankee, com 16 mísseis de médio
alcance SS-N-6. Um cruzador e dois navios mercantes soviéticos continuam na
mesma área onde o Yankee afundou, três
dias depois de um incêndio que matou
três e feriu oito dos 120 tripulantes.
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Jorge Bolanos

Bolanos chega
a Brasília
com otimismo
Brasília — O embaixador cubano
Jorge Bolanos, que chegou ontem a Braa reaproxisília, está entusiasmado com "Não
vai set
mação entre os dois países.
uma missão fácil. Hoje em dia nenhuma
missão no mundo diplomático é fácil",
disse. "Mas estou certo de que será uma
missão interessante, com muito trabalho.
Estou seguro de que os resultados serão
muito bons", previu Bolanos.
O diplomata disse que o presidente
Fidel Castro lhe recomendara que mantivesse as relações com o Brasil num plano
"muito cordial" e
pedira que transmitisse
ao presidente José Sarney, no seu primeiespecial,
ro encontro, uma mensagem
"Os diplomacujo teor não quis revelar.
tas têm de ser discretos", explicou.
Antes de discorrer sobre as perspectivas comerciais entre Brasil e Cuba, o
embaixador falou da importância política
de os dois países terem restabelecido
relações diplomáticas após 22 anos de
"Creio
rompimento.
que tudo que signifibem
que aproximação entre dois países,
como o restabelecimento das relações,
beneficia a América Latina, pois transcende a questão bilateral para ter também um caráter latino-americano.
O embaixador de Cuba acredita que
do ano para
poderá trabalhar até o final
consolidar as relações entre os dois paises, especificamente nas esferas comerciai, cicntífico-teçnológica. cultural e esBolanos
portiva. No campo comercial, interesse
adiantou que as áreas de maior
entre os dois países estão basicamente
centradas na alimentação, indústria
açucareira, de transportes e de medicamentos.
Bolanos não quis revelar as cifras
estimadas de comércio entre Cuba e
Brasi! para o primeiro semestre de 1987.
mas previu um déficit na balança para os
cubanos devido às características dos dois
"O Brasil terá mais a oferecer",
países.
sentenciou.
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Obituário
Rio de Janeiro
Antônio Pinto, 77,insuficiência tiguar, casado com Kátia Trinrenal, no Hospital Samaritano. dade de Brito. Tinha dois fiPortuguês, casado com Alice lhos. Morava em Ramos.
de Jesus Rodrigues Pinto. Ti- Laudelina do Nascimento Jusnba dois filhos: José e Aurora; to, 53, de câncer, no Instituto
três netos: Ana Cristina, Ro- Nacional do Câncer. Carioca,
drigo e Tatiana. Morava em casada om Luiz José Justo.
Tinha dois filhos. Morava em
Laranjeiras.
Homero Alves Teixeira, 66, de Cordovil.
insuficiência respiratória, na Joaquim José da Silva, 46, de
Casa de Saúde São Sebastião. edema pulmonar, no Hospital
Carioca, casado com Aylma Rocha Maia. Carioca, casado.
Teixeira. Tinha dois filhos: Flá- Tinha uma filha. Morava no
. yip Márcio e Sônia Maria; dois Estácio.
Clara Bertolina Cabreira de Alnetos: Bruno e Jessica.
Beluzina de Souza Chimenti, ves da Cunha, 89, de arterios67, de derrame, no Hospital de clerose, na Casa de Repouso
Ipanema. Carioca, casada com Lar das Rosas. Argentina, viuVicente Jacintho Chimenti Fi- va de Adriano Alves da Cunha.
lho. Tinha uma filha. Morava Tinha um filho. Morava em
Copacabana.
cm Ipanema.
, Jura Fernandes de Oliveira, 28, Jeanne Benthe Colmerauer dos
de fratura no crânio, no Hospi- Santos, 90, de infarto, em casa
tal de Ipanema. Carioca, auxi- em Rocha Miranda. Carioca,
liar de escritório. Solteira, ti- viúva de Asclepíades Gomes
nha um filho. Morava no dos Santos. Tinha seis filhos.
Centro.
Gilberto Brandão Soledade, 76,
.Maria Francisca Bittencourt, de pneumonia, na Casa de Saú92, de septicemia, na Clínica de Dr. Eiras. Baiano, viúvo de
...jfjçriátrica Paissandu. Paulista, Otilia Soledade. Morava na
solteira. Morava no Flamengo. Lagoa.
Floriano Peixoto Patury, 63, de
insuficiência cardíaca, no Hos- José Machado Evangelho Filho,
40, de infarto, no Hospital de
apitai das Clínicas. Alagoano,
decorador, solteiro. Morava Cardiologia das Laranjeiras.
Carioca, professor, casado.
cm Copacabana.
Pedro Alves Vieira, 64, de cânde
embo78,
Mathias,
Nascimê
cer, no Hospital de Oncologia.
lia pulmonar, em casa no Gra- 'Paraibano,
vigia, solteiro. Mocom
casado
.
Paulista,
jaú
rava cm Higicnópolis.
TiMathias.
Maksoud
Joanna
Ronaldo Frota da Silva, 40, de
nha dois filhos.
no Hospital
,,Carlos Reis, 69, de septicemia, edema pulmonar,
na Clínica Grajaú. Carioca, ca- do Inamps. Carioca, vendedor
ambulante, solteiro.
pisado com Adelaide Franco
Reis. Tinha três filhos. Morava Hilda Ribeiro, 63, de câncer,
no Instituto Nacional do Câni.na, Tijuca.
cer. Carioca, solteira. Morava
44,
de
Brito,
de
Edvaldo Costa
. ,çânccr, na Clinica Climcti. Po- no Cachambi.
Exterior
Liu Bocbeng, 94, cm Pequim. aos 14 anos. Victor Herbert,
O Marechal Bocheng, um dos maestro da Orquestra Sinfônifundadores do Exército de Li- ca de Pittsburg, ficou tão im' "bèrtação
Nacional do Povo pressionado com o talento do
Chinês, já estava gravemente jovem que o levou para os
doente há algum tempo, tendo Estados Unidos. Depois de csficado cego em 1977. Apelida- tudar mais um pouco, tornou"dragão de um olho", se solista da Sinfônica de Pitts„do de
depois de ter perdido um dos burg e maestro e solista do
olhos no início de sua carreira Teatro Paramount, em Nova
militar, Bocheng foi membro Iorque. Rubinoff ficou famoso
do destacamento de estudantes na década de 30, como maestro
durante a revolução de 1911, e solista do programa de rádio
. contra o último governo impe- Chase and Sanborn Hour.
;'• rial. Entrou para o Partido Co- Goodman, os Dorsey, Miller e
munista em 1926 c teve um Shaw tocaram nas orquestras
papel de destaque na abortada de rádio de Rubinoff antes de
Rebelião de Nanchang, em se lançarem em suas carreiras
1927. Depois de estudar em individuais. O violinista tamMoscou, voltou à China c se bém se apresentou na Casa
tornou um dos líderes da Gran- Branca para os presidentes
\ de Marcha, empreendida por Herbert Hoover, Franklin
; Mao Tse-rung em 1935-36. Co- Roosevelt, Dwight Eisenhowcr
) mandou uma divisão de tropas e John Kennedy.
4 comunistas na guerra contra o Chadl Abdes-Salam, 56, de
Japão e ainda na década de 40, câncer, no Cairo. Cineasta
cm conjunto com o atual líder egípcio, embora autor de um
! chinês Deng Xiao-ping, che- único filme, A Múmia, obteve
> fiou o Segundo Exército na luta 16 prêmios internacionais. Não
' contra os nacionalistas. Com o conseguiu concretizar seu sotriunfo da revolução comunis- nho, de fazer um filme dedicata, em 1949, Bocheng foi no-' do ao Faraó Akenaton. Seu
! meado para importantes cargos plano era iniciar a rodagem do
militares c
políticos, tornando- filme no começo de 1987, mas a
se marechal em 1955 c membro enfermidade avançou com mais
do Politiburo em 1956. Rcve- rapidez. Chadi Abdes-Salam
rendado como herói da revolu- detinha um lugar especial no
çáo, foi criticado durante a Re- cinema egípcio, não apenas
era conside*, volução
década Cultural, cm fins da porque A Múmia
de 60, mas não perdeu rada uma obra de antologia,
seus cargos. Em 1977, cego e mas também porque o cineasta
com problemas de saúde, dei- possuía um estilo muito partixou de aparecer em público cular, com imagens que não se
de sua reeleição para o podia confundir com as de oudepois
Politiburo.
tros. Seu projeto sobre o Faraó
David Robinoff, 89, de problc- Akenaton era gigantesco e seu
em Colum- custo era estimado em mais de
mas
' bus, respiratórios,
Ohio. Violinista, tocou dois milhões de dólares.
' para quatro presidentes norte- Lucille Hardy Prke, 77, de cânamericanos e cm sua orquestra cer, cm Burbank, Califórnia.
as carreiras de Benny Ex-roteirista, casou-se com o
lançou
',
Goodman, Glenn Miller, Artie comediante Oliver Hardy (o
Shaw e dos irmãos Dorsey, gordo, da dupla O Gordo e o
) Tommy e Jimmy. Nascido em 3 Magro), que morreu cm 1957.
¦ de setembro de 1897 em Grod- Lucille conheceu Hardy duran, no, na URSS, filho de uma te as filmagens de um dos dás> lavadeira e de um operário, sicos da dupla Stan Laurel e
! começou a tocar violino aos 5 Oliver Hardy e se casaram em
' anos e aos 9 entrou para o Real 1939. Em fevereiro deste ano,
|' Conservatório de Música cm a viúva casou-se com o empreVarsóvia, onde se diplomou sário Ben Price.

AFFONSO HENRIQUES
PINTO DE ARAGAO
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3° ANO FALECIMENTO
A SAUDADE tem mais força do que o Tempo. Uma
carinhosa Homenagem de sua Tia SARAH

"Beto", maníacersexual,
Conferência da Saúde
da Mulher começa sem é apontado em novo
crime em São Paulo
de ministros
presença
São Paulo—Mais um crime de morte foi atribuído ao
de Saúde e dos
—

A Conferência Nacional
Brasília
Direitos da Mulher será aberta hoje sem a presença dos
ministros da área. Rafael de Almeida Magalhães, da Previdência Social, e Roberto Santos, da Saúde, que promove a
conferência, convidados de honra da solenidade, não comparecerão. Mas aproximadamente 1 mil mulheres — usuárias e
trabalhadoras dos serviços oficiais de Saúde, principalmente
— vão-se reunir durante quatro dias, no centro de convenções, para debater questões polêmicas como o planejamento
familiar, esterilização em massa e aborto.
— Queremos fazer um diagnóstico frio e objetivo das
condições de atendimento à saúde da mulher, hoje, no país.
Discutir e propor alternativas, para formalizar num documento final nossa posição — explica a dra. Graça Ohana,
coordenadora da Comissão de Reprodução Humana no Ministério da Saúde e da comissão organizadora da conferência,
é integrada também por membros do Conselho Nacional
os Direitos da Mulher, do Inamps, da Previdência Social c do
Sue
Ministério da Educação.
Este encontro é um dos desdobramentos da Conferência
Nacional de Saúde realizada este ano, e a pretensão de seus
organizadores é fazer um verdadeiro raio-X nos direitos de
saúde da mulher, vasculhando as condições do atendimento
oficial e formalizando denúncias de desmandos atualmente
cometidos no país, que vão do controle da natalidade até as
esterilizações em massa, promovidas por organismos estrangeiros.
Atualmente 3 mil 500 mulheres cm todo o país são
usadas em experiências com o anticoncepcional Norplamt, por
exemplo, condenado pela Organização Mundial de Saúde. Em
Ccilândia, cidade-satélite de Brasília, 60% das mulheres de 16
a 40 anos estão esterilizadas. Partindo de documentos formalizados cm pré-conferências preparatórias realizadas cm 25
unidades federativas do país (só Rondônia não teve préconferência), as organizadoras deste encontro pretendem,
debater todas as questões relativas à saúde da mulher para
apresentar ao governo c aos constituintes empossados no
próximo ano um panorama da atual situação c propostas de
alternativas.

Tiro em PM tumultua
Rodoviária Novo Rio:
suicídio ou atentado?
O dia-a-dia já tumultuado da Rodoviária Novo Rio ficou
ainda mais confuso, ontem, quando o soldado da Polícia
Militar Moisés Bezerra da Silva, de 25 anos, lotado no 4o
BPM, foi ferido a bala. Embora a Polícia Militar sustente a
versão de que o soldado teria tentado o suicídio, a Polícia Civil
não afastou a hipótese de ele ter sido baleado por alguém que
atirou e conseguiu se dispersar rapidamente no meio da
multidão que se formou em frente ao Armazém 18 do Cais do
Porto, onde aconteceu o incidente.
Policiais-militares do Destacamento de Policiamento
Ostensivo (DPO) da rodoviária, onde o soldado servia,
afirmaram que só ouviram dois tiros, mas populares garantiram que foram feitos três disparos.
Para os policiais da 17a DP (Sâo Cristóvão) isso praticamente eliminaria a hipótese de suicídio. Outro fato que
despertou o interesse dos poUciais-militares lotados no DPO
foi o disparo feito para o chão, que atingiu o meio-fio da
calçada que dá acesso à entrada dos ônibus para o desembarque na rodoviária.

Local perigoso
Segundo o comandante do DPO da rodoviária, capitão
Kerme, que também não afastou a hipótese de o soldado ter
sido baleado por outra pessoa, Moisés teria feito dois disparos, um para o chão e outro contra o peito.
— Não posso afirmar porque não vi direito o que
aconteceu, mas a Avenida Rodrigues Alves, cm frente à
rodoviária, tem o principal ponto de ônibus que existe no Rio
para a Zona Norte c Baixada Fluminense. É ura local
altamente perigoso e muito movimentado. Embora tentemos
policiar a área da melhor maneira possível, fica fácil praticar
crimes, principalmente os de punga — disse o capitão Kcrmc,
um dos primeiros a socorrer o soldado Moisés, que foi levado
para o hospital da corporação.
Há um ano na Polícia Militar c servindo há seis meses no
DPO da Rodoviária Novo Rio, o soldado Moisés, segundo
seus colegas, não apresentava, aparentemente, motivos para
se suicidar. Ao ser ouvido, no início da noite, pelo major
Ncry, subcomandante do 4o BPM, o soldado, falando com
dificuldade, contou que tentou se matar por estar com
problemas familiares, se separando da mulher e cm vias de
perder a custódia da filha.
O fato de o soldado ter feito dois disparos ficou sob
suspciçâo. Segundo os policiais lotados no DPO, quem tenta
se matar, normalmente, só atira uma vez c, na maioria das
vezes, contra o ouvido. A arma do soldado foi apreendida,
com duas cápsulas deflagradas.

(7o DIA)

e Jota, profundamente sofridos com
o falecimento de seu esposo e pai, agradecem as manifestações de pesar recebidas e
tCelina
convidam para a Missa de 7° Dia, a realizarse no dia 11/10 (sábado), às 10:00 h., na Igreja de
N.Sra. da Boa Morte, localizada na Rua do Rosário
esquina com Avenida Rio Branco (Centro).

Seqüestradores soltam
menino em Marabá após
o pagamento do resgate

Belém — Um garoto de sete anos, Antônio Santis
Neto, foi seqüestrado na quarta-feira, à tarde, em Marabá,
por três homens que exigiram CzS 150 mil do avô do
menino, o fazendeiro e cartorário Antônio Araújo Santis,
como resgate, o dinheiro foi entregue às 23h, próximo à
casa dos pais do menino, que cm seguida foi libertado.
Neto brincava numa área da casa de seu avô, cora
uma bicicleta, quando foi chamado pelos três homens, que
ocupavam um fusca branco. Ameaçado por uma faca,
embarcou no carro e ficou no mato, com pés e mãos
amarrados e amordaçado. Momentos depois os seqüestradores telefonaram para o cartorário e fazendeiro, dando
instruções para o pagamento do resgate e ameaçando
matarão menino se o caso fosse à polícia.
Às 23h, como fora combinado, Antônio Araújo
Santis, levou os 150 mil ao local indicado e caminhou
conforme instrução dos seqüestradores, uns 200 metros
para aguardar o menino. Neto, depois que os homens
pegaram o dinheiro, saiu do meio do mato cabaleando,
pois foi drogado para não incomodar os seqüestradores.
A família do menino não chamou a polícia, mas
alguns amigos procuraram a Polícia Federal, que disse
nada poder fazer para localizar os seqüestradores, pois
havia apenas um agente na delegacia, a Polícia Civil nada
fez, alem de pedir que a polícia militar fechasse as saídas
da cidade. Mesmo assim, até o final da tarde de ontem,
quinta-feira, não havia nenhuma pista dos três homens.
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PAULO EMÍLIO DE
CÂMARA ORTEGAL

Missa de 7o Dia
esposa Luiza, suas filhas Lúcia e Maria
Amélia,
seus irmãos, cunhados e sobrinhos
ÍSua
agradecem as atenções pelo falecimento de
ANTÔNIO e convidam para a Missa da Ressurreição, dia 11 de outubro às 10h30min., na Capela do
Santíssimo Sacramento, na Paróquia N. S. Copacarbana, Rua Hilário de Gouveia, 36.

Satélite - GÓES - INPE - Cachoeira Paulista - 09/10<86 - 18 horaa
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(Missa de 7o Dia)
MINISTRO DA AERONÁUTICA
convida os militares, parentO
tes e amigos do MAJOR BRIGADEIRO REF PAULO EMÍLIO DE
CÂMARA ORTEGAL para Missa
de 7o Dia, em sufrágio de sua alma,
que será celebrada no dia 11 de
outubro de 1986, sábado, às 10:30
horas, na Igreja Santa Cruz dos
Militares, na Rua Primeiro de Março, n° 36 no Centro.

COMENDADOR FRANCISCO
DIAS DE MACEDO
(Missa de 7o Dia)
Maria Paula Dias de Macedo, filhos; Paulo Francisco Menezes
de Macedo e Hilda Macedo Távora de Castro, genro, netos e
t
bisnetos, comunicam o falecimento de seu esposo, pai, sogro,
avô e bisavô, ocorrido em Petrópolis, no dia 05 de outubro.
A Missa de 7o Dia será celebrada em Petrópolis, na Igreja N. Sra. do
Amparo, na Av. Roberto Silveira, 150 (sábado, dia 11, às 19 horas).

I

A frente fria de fraca atividade que está no litoral do
Sudeste tem associado a ela uma frente quente que ondula
e
pelo interior Sul do país causando nebulosidade pancadas
de chuvas. Em algumas áreas do Sudeste poderá haver
chuvas ocasionais e nas demais regiões do país as condições
de tempo poderão provocar no Centro-Oeste, no Ainazonas e litoral do Nordeste chuvas isoladas.
Nos Estados

No Rio e em Niterói

Condições

Nublado a parcialmente nublado. Temperatura estável. Ventos qnadrante Sul fracos a moderados. Visibilidade moderada. Máxima, 30,0°, Realengo e
em Santa Cruz; mínima, 18,4°
Alto da Boa Vista.
Precipitação das chuvas em mm
0.0
Últimas 24 horas
0.0
Acumulada no mês
Normalmcisal
74.0
751 .o
Acumulada no ano
1075.8
Normal anual
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(FALECIMENTO)
família comunica pesarosamente seu falecimento e convidam patSua
rentes e amigos para o sepultamento de seu ente querido a realizar-se hoje,
dia 10/10/86, às 10 horas, no Cemitério
do Catumbi, Capela A.

ANTÔNIO ELIAS DE SANTA CRUZ

Tempo

O Mar

MAJOR BRIGADEIRO REF

(7o Dia)
família agradece sensibilizada as demonstrações de solidatSua
riedade e convida parentes e amigos para a Missa que será realizada. amanhã, dia 11, sábado, às 11:00
h. na Igreja N.S. do Líbano, na Rua
Conde de Bonfim 638.

Nove apostadores cm sete estados conseguiram acertar a quina da Loto no concurso 361. Cada um receberá
CzS 1 milhão 882 mil 321,10. As dc/.enas sorteadas foram
22, 28, 30, 60 e 92, marcadas por dois acertadores no Rio
Grande do Sul e dois em São Paulo e um acertador em
cada um dos estados de Alagoas, Amazonas, Paraná, Mato
Grosso do Sul e Piauí.
A quadra vai pagar CzS 30 mil 634, 52 a 553,
ganhadores. O terno teve 33 mil 542 acertadores, cabendo.
a cada um CzS 673,42. São Paulo, com 192 apostadores,,
Rio de Janeiro, com 81, e Minas Gerais, com 64, foram os.
que mais tiveram acertadores da quadra.

Hoje à tarde, José Roberto Martins será ouvido em
audiência no Fórum Criminal sobre a morte de Ana
Cristina Godinho, 24 anos, formada em Ciências Sociais.
Ela foi assassinada com 7 golpes de punhal, na noite de 6
de setembro passado. Preso, "Betinho" confessou o
crime, mas negou que violentara a moça. "Betinho"
responde ainda pelos assassinatos de Suzana Tomazclla de
Oliveira, ocorrido em Batatais, no interior do estado —
cuja família chegou a oferecer um prêmio de CzS 150 mil
pela captura do assassino; e de Terezinha Cândida Fernandes, 44 anos, em julho passado, na zona norte da capital
paulista. Antes de matar suas vítimas, José Roberto
Martins fez amizade, conquistou a confiança c chegou a
namorá-las.

IVO FERRARIS

ODETTE M. MORANI

NEWTON GOLSTORFF GONÇALVES

técnico de enfermagem José Roberto Martins, 24 anos, o
"Betinho ouBeto", um maníaco, simpático, l,82m de
altura, considerado atraente e que já confessou ter assassinado três mulheres, depois que,foi preso na noite do
último dia 23 no Hotel Ninho das Águias, cm Copacabana,
no Rio de Janeiro. Ele foi apontado ontem por uma
testemunha como autor do assassinato da chilena Regina
Del Carmem Ortega Gatica, 30 anos — que era dona de
duas adegas, em Diadema, cidade vizinha ao sul da capital
"Betinho" negou a autoria.
paulista.
— Foi você que matou a moça, você estava lá, eu vi
— acusou o músico Cláudio Correia, 25 anos, ao ser
"Betinho" foi
colocado frente a frente com o criminoso.
visto na portaria do prédio onde morava Regina Del
Carmem, na rua São Francisco de Assis, 57, em Diadema,
segundo declarou o músico que mora no mesmo prédio. A
moça foi encontrada morta—estrangulada com um fio do
aparelho de som e com as mãos amarradas — no dia 10 de
fevereiro deste ano.
Concia foi ouvido ontem pelo delegado José Nabuco
Filho, do Departamento de Homicídios, que enviou o
depoimento à Delegacia de Diadema, responsável pelo
inquérito que apura a morte de Regina. O delegado
informou que a polícia vai investigar as acusações formuladas pelo músico para depois decidir se vai ou não indiciar
"Betinho".
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THEREZINA AAISSELLI
(FALECIMENTO)

filho Sérgio Miceli Pessoa de
Barros, sua Nora Maria Alice GoutSeu
veia, seus netos Pedro, Tereza,
Joaquim e demais familiares comunicam seu falecimento e o sepultamento às 12 horas de HOJE, saindo o
féretro da Capela Real Grandeza n° 4
para o Cemitério São João Batista.

DR. GIUSEPPE BELLONI
Família inconsolável do
tAsaudoso e amado Dr. GIUSEPPE BELLONI, convida
para a Missa a ser celebrada na
Igreja Sta. Monica, Colégio Sto.
Agostinho, dia 11 de outubro às
10 horas.

MARCOS AMORIN NETTO
(MISSA DE 1 ANO)
André e Bernardo convidam
parentes e amigos para a Missa
tLela.
de 1o ano de falecimento de seu
querido MARCOS que se realizará hoje às 17:30 horas na Igreja de N.
Sra. da Paz em Ipanema.
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dois mil bois em três fazendas
Governo desapropria
1
- ameaça foi i
u
i
Informe Econômico
A enorme sala do sexto andar do Ministério da
Fazenda, onde normalmente funciona o Conselho
Monetário Nacional, é desde ontem a central de
informações sobre o confisco dos bois. Desde as seis
da manhã funcionários do Ministério, sob o comando de Aloísio Teixeira, superintendente da Sunab,
acompanhavam por telefone e uma central de rádio
tudo o que se passava nos três Estados onde estava
havendo desapropriação de rebanhos. Através da
sofisticada aparelhagem de rádio, era possível inclusive contato com os helicópteros que participavam
da operação.
A sala mais parece quartel-general de um
estado em guerra. Com mapas nas paredes e na
ampla mesa de reunião.

Intimidação
Para montar operacionalmente o confisco, os
técnicos envolvidos tiveram que seguir algumas
etapas:
— Fazer a lista dos pecuaristas. Logo de cara
do governo perceberam que era
funcionários
os
muito falha a lista preparada pela Receita Federal
com base na Cédula G da Declaração de Renda. A
saída foi acionar todos os gerentes do Banco do
Brasil para que enviassem informações sobre a
estimativa de rebanho de cada pecuarista da sua
região. Estes dados foram checados com os disponíveis nos setores de vacinação de rebanho das
, ., '
Secretarias de Agricultura.
— Preparar a operação nos locais — a Polícia
Federal visitou algumas áreas passíveis de desaprosobre as condipriação para fazer um levantamento
estas
ções físicas de acesso. O governo acha que
ações foram responsáveis pelo aumento dos abates
nos últimos dias.
— o
— Montar a parte prática do confisco
liberação de
a
frigoríficos
os
com
negociou
governo
peões e caminhões para este tra-balho.
Hoje a Polícia Federal vai, como quem não
—
quer nada, visitar alguns pecuaristas e perguntar
O
o
boi.
com bons modos—se eles querem entregar
não
ontem,
de
confisco
do
depois
acha
que,
governo
"colaborar".
vai faltar pecuarista disposto a

Brasflia

a

Brasflia — A ameaça foi
cumprida. O governo desenca
deou ontem a desapropriação
de bois gordos em condições de
abate em três fazendas de grandes pecuaristas de São Paulo,
Mato Grosso do Sul e Paraná.
Encenou assim o diálogo com
os produtores que se recusaram
a normalizar as suas vendas
mesmo após o acordo com as
autoridades federais, no final
de setembro. Os bois foram
requisitados a CzS 215,00 a
arroba (CzS 75,00 a menos que
o estabelecido no acordo com
os pecuaristas).
Comandada pela Sunab e
com a presença de fiscais da
Receita e agentes da Polícia
Federal, a operação vai prosseguir nesses e em outros estados
nas próximas semanas. O governo sabe, porém, que o abastecimento não será completamente normalizado até dezemoro, por causa da entressafra.
"Estamos na entTessafra e sabemos que não haverá abundância de carne", admitiu o
ministro da Fazenda, Dilson
Funaro, ontem à tarde. Ele
estava cansado mas satisfeito
com a operação, realizada, se"bom senso e
gundo ele, com
inteligência."

Clima
Na noite da quarta-feira, depois de tudo pronto
a operação-confisco, o general Ivan de Souza
íendes ministro-chefe do SNI foi a um compromisSara
so social onde encontrou-se com amigos. Demonstrou nas conversas uma certa insegurança com o
êxito da medida.
O ambiente ontem no governo era este: de
tensa expectativa. Algumas notícias que chegaram
no correr do dia deixaram o governo mais tranqüilo,
mas não são poucas as autoridades que temem que a
medida, ainda que tenha indiscutível apoio popular,
acabe sendo um tiro pela culatra.
O governo sabe que tomou uma decisão ousada que tanto pode dar certo quanto errado.

"Overdose"

O diretor de mercado de capital do Banco
Central, Luís Carlos Mendonça de Barros, segurou
o cachimbo com uma das mãos e com a outra tentou
levantar a moto do seu filho.
Este esforço hercúleo custou-lhe o rompimento
do músculo do braço. Mendonça anda agora com o
braço engessado e na tipóia, e disposto a não
cometer novos excessos.

Melhor não
A decisão de não incluir as Forças Armadas na
operação-confisco foi tomada em setembro, logo na
deslanchar a
primeira reunião que foi feita para
preparação.

Tranqüilidade

<

Não houve
Resistência

E tem mais
A Polícia Federal está se preparando para abrir
alguns inquéritos contra pecuaristas que venderam o
boi com o preço de arroba acima do estabelecido. Já
tem provas em mãos.

Pedir água
Em comitiva chegaram juntos ao Ministério da
Fazenda ontem os presidentes das Bolsas de Valores
do Rio e São Paulo, Ênio Rodrigues e Eduardo
Levy, o presidente da Bolsa Mercantil e de Futuros,
Eduardo Rocha Azevdo, o diretor do Banco Centrai, Luís Carlos Mendonça de Barros, e o presidênte da CVM, Luís Otávio Morta Veiga.
Diante da pergunta sobre o que pretendiam
pedir ao ministro Dilson Funaro, Mendonça respondeu: ,
Água.
E Rocha Azevedo disse:
Não viemos pedir. Viemos chorar.
O presidente da BMEF está convencido de que
o governo não está percebendo a gravidade da
situação do mercado bursátil.

Máquina leve
A secretaria do Fundo Nacional de Desenvolvimento não poderá contratar nem requisitar funcionários.
Terá de funcionar com uma estrutura operacional enxutíssima.
Em compensação, o decreto estabelece também que a secretaria não poderá também demitir
ninguém.

Seminário
Hoje e amanhã, na Universidade de Campinas,
e
autoridades econômicas do México, Argentina
"Política
Uruguai estarão presentes no seminário
econômica interna e dívida externa". Participam do
seminário o presidente do Banco Central argentino,
Ernest Feldman, e o subsecretário de política econômica José Luiz Macninea; o secretário de programação e orçamento do México, Salinas Gortari; o
secretário-executivo da Cepal, Norberto González,
e Enrique Iglesias, ministro das Relações Exteriores
do Uruguai.

Míriam Leitão

Mariluce Moura
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Planalto avaliará
situação 3a-feira
Brasília — O presidente José Sarney
vai avaliar na próxima terça-feira os resultados da operação ontem desfechada
pelo governo federal para desapropriar
bois em São Paulo, no Paraná e cm Mato
Grosso do Sul. Ontem, durante todo o
dia, o presidente da República foi informado pelo chefe do SNI, general Ivan de
Souza Mendes, coordenador da operação, sobre os problemas e o desenrolar da
ação.
O objetivo maior do governo é desapropriar 5% do rebanho bovino brasileiro, segundo informou ontem o ministro
Marco Maciel, chefe do Gabinete Civil,
caso o abastecimento não seja normalizado em prazo razoável. O ministro do
Planejamento, João Sayad, tornou a insistir, ontem, que o objetivo da operação
desfechada pelo governo federal é apenas
o de punir exemplarmente alguns pecuaristas que estavam se recusando a vender
o boi a CzS 280,00 por arroba.
A partir de hoje, o SNI e os assessores dos ministros econômicos estarão percebendo as reações provocadas pela operação de confisco de bois, com base na
Lei Delegada número quatro. Na reunião
da próxima terça-feira, o presidente irá
decidir, com base nas repercussões e
reações, se deverá ampliar as medidas
repressivas ou caminhar para um entendimento com os pecuaristas. A posição do
governo é a de observar, nos próximos
dias, o desenrolar das reações dos criadores de gado, dos proprietários de frigoríficos e, também, o comportamento dos

Nós fomos buscar 2 mil
bois e troxemos 2 mil — disse o
ministro. Nas fazendas Mosaico, de propriedade de família
Volpan, no município de Santa
Isabel do Ivaí (PR), e Campeiro (Citrolândia — MS), o governo requisitou 500 bois de
cada, e apreendeu 1 mil cabeças da fazenda Urubupungá
(em Itapura-SP), de Sérgio Lunardelli.
Conheço bem a família
Lunardelli. Até tem um deles
meio parente meu — comentou
Funaro, ao negar que o pecuarista teria resistido à desapropriação, sob a alegação de que
já havia vendido parte de seu
rebanho na véspera.
Não houve, de acordo com o
ministro, qualquer resistência
de nenhum dos três proprietários durante a operação. Mclhor para eles, segundo Funaro. Os pecuaristas que resistirem ou não colaborarem com o
trabalho do governo — através
de cessão de peões para ajudarem no aparte e reunião dos
bois a serem desapropriados —
terão seus créditos do Banco
do Brasil suspenso durante um
ano, a contar da autuação pela
Sunab.
Além de perder o gado,
— ameaçou o
perde o crédito
ministro Funaro.
O governo, segundo ele, já
teve "demasiada paciência e
dialogou intensamente, até a
exaustão" com os pecuaristas.
Muitos colaboraram e aceita"um
ram o acordo, mas
grupo
resistiu muito e não entendeu
que a sociedade brasileira está
por um momento de
passando "Foi
aflição.
para eles que o
governo montou a operação"
ressaltou Funaro.

Cronograma

O ministro Marco Maciel não está nem um
onda
pouco preocupado com as ameaças de nova
do
grevista em São Paulo. Ele explica que as greves
mês de setembro fracassaram e isto porque os
trabalhadores brasileiros tiveram realmente uma
melhoria de nível salarial com o Plano Cruzado.

continuar
pode continuar
Ação pode
até início da safra

políticos.
O presidente José Sarney, que estava
especialmente mal-humorado durante o
dia de ontem, foi sendo informado, a
cada hora, sobre a marcha dos acontecimentos pelo general Ivan de Souza Mendes. A cada informe, o presidente Sarney
pessoalmente se envolvia na questão e
trocava idéias com o chefe do SNI. Os
ministros Funaro e Sayad estiveram com
o presidente no início da tarde para
discutir o assunto. Enquanto isso, o ministro Marco Maciel, que se reuniu com o
ministro Renato Archer para tratar de
informática e esteve no Ministério da
Indústria e do Comércio para discutir a
reformulação do IBC e do IAA, mantinha-se informado — mas distante do
problema.
O chefe do Gabinete Civil reafirmou
ontem que o governo está convicto de
que é impossível restabelecer o abastecimento de carne a curto prazo, porque
houve um aumento de 30% na demanda
do produto, como conseqüência do Plano
Cruzado, e uma efetiva redução na oíerta. Por essa razão, disse o ministro, o
governo, há pouco mais de um mês,
tentou restabelecer as normas do mercado. Não deu certo.
A desapropriação foi, então, decidida com objetivo de restabelecer, em
parte, o abastecimento.

Segundo o ministro da Agricultura, Íris Rezende, que também participou da entrevista
coletiva, a ação de ontem é
apenas "o início". O governo
destacou — "não vai permitir que venha a ocorrer o que
tem ocorrido nos últimos dois
meses, quando houve divagações constantes e incertezas.
Vamos ficar atentos, manter a
fiscalização, e, se necessário, a
desapropriação".
As autoridades federais
pos"surpresuem um cronograma
sa" de ação diária pelo menos
—
para o próximos 30 dias
de
o
encena
se
prazo
quando
validade da portaria da Sunab
publicada ontem no Diário Oficiai, viabilizando a desapro—
priação. Nesse período —que
o
poderá ser prorrogado
governo espera conseguir requisitar bois suficientes para
atingir a cota mínima de 20 mil
cabeças abatidas diariamente.
A quantidade não vai suprir
todo o abastecimento, mas tornará a situação menos crítica,
ou, pelo menos, "suportável",
segundo Funaro.
O governo, porém, tem outra esperança. A de que os
demais produtores que ainda
não tiveram parte de seus rebanhos confiscados — e que pertencem a uma relação elaborada pela Polícia Federal — passem a vender seus bois cm
condições de abate imediatamente, a CzS 280,00 a arroba
o preço fixado no "acordo
de cavalheiros"

Brasflia — A desapropriação de gado nas fazendas pode prosseguir — na dependência da reação dos
— ate o início da safra bovina, em dezempecuaristas
bro, em paralelo a outras medidas de impacto que o
governo vai adotar na área de abastecimento. A
primeira delas, e que pode sair já na próxima semana, é
a decisão de entregar inteiramente à iniciativa privada a
importação de carne e outros alimentos. A curto prazo,
o governo vai tratar também de uma completa reestruturação da Sunab.
Mesmo a operação de desapropriação dos bois
prevê outros desdobramentos, se os seus resultados
"Os
práticos não forem os esperados pelo governo.
pecuaristas devem se precaver, porque a desapropriação não esgota o instrumental do governo para responder ao desafio que eles levaram a efeito", avisa uma
fonte credenciada do Ministério da Fazenda. Medidas
na área fiscal estão preparadas como uma alternativa
de punição eficaz. .„..-

Dívida externa
pxtprna e
Dívida
impostos, as novas
frentes de batalha

Pressão permanente
O clima dentro do Ministério da Fazenda, contudo, é de confiança de que a desapropriação basta para
mudar o comportamento dos pecuaristas. E uma das
razões para isto é o fato de o governo estar preparado
uma pressão continuada sobre os produtores.
para
"Não optamos
por uma intervenção generalizada, nem
e
preparamos um esquema para uma ação rápida
episódica. Vamos manter os pecuaristas sob pressão
o
permanente, através da Polícia Federal, e todo
esquema logístico que foi montado volta a entrar em
ação imediata, a uma simples verificiação de que isto c
necessário", explica o assessor da área econômica.
Foi para ter esta segurança, aliás, que o governo
se demorou cerca de um mês na preparação de toda a
operação, da qual o SNI foi o grande estrategista.
Quando o ministro Funaro viajou para os Estados
Unidos, por exemplo, no início de setembro, numa
reunião no Palácio do Planalto da qual participavam os
ministros Bayma Denis, do Gabinete Militar, Ivan de
Souza Mendes, do SNI, e o ministro interino da
Fazenda, João Manoel Cardoso de Mello, ficou decidido que, das Forças Armadas, somente a Aeronáutica
entraria na operação de desapropriação. Esta força era
vital para a localização e o acompanhamento da
movimentação do gado nas fazendas e isto foi visto.
Quanto ao Exército, concluiu-se que não era função
sua pegar boi no pasto.
Daí até todo o detalhamento da operação e a
de desencadeá-la, ainda havia um longo
possibilidade
caminho. "E a verdade é que a medida foi tomada na
hora certa, quando já há algum fluxo da carne importada e um nível de abate razoável. Se ela fosse adotada há
um mês, o governo estaria entrando numa aventura e o
resultado poderia ser dramático", comenta fonte do
Ministério da Fazenda.
Na sua avaliação, os resultados da desapropriação
não serão exclusivamente políticos, nem o presidente
Sarney vai colher somente dividendos eleitorais com
esta medida. Há o aspecto político e uma das constatao Planalto e o
ções óbvias feitas no caminho entre"nada
é tão capaz
Ministério da Fazenda foi a de que
de derrubar um governo quanto a inação e a impotência diante de problemas que atingem toda a população". Mas espera-se de fato que o abastecimento suba
até os níveis de outubro de 85, que era, não de 20 mil
cabeças por dia, mas de cerca de 35 mil cabeças,
considerando-se o abate clandestino.
O medo de retaliações e as perdas econômicas, na
avaliação do governo, são argumentos fortes para levar
os pecuaristas a encaminharem o boi para o abate. E
melhor negociar com os frigoríficos a CzS 280 a arroba,
do que ter o gado desapropriado por CzS 215.
Isto não basta para se entrar na regularidade do
abastecimento, como o governo pretende. Dal a decisão, que politicamente já está tomada, de se entregar
toda a importação de alimentos à iniciativa privada. A
importação de carne será elevada nos próximo dois
anos e o governo reconhece que não tem estrutura para
realizar isto de forma ágil. Com possibilidade de
funcionarem de forma muito mais competente, observa
uma fonte da Fazenda, os empresários vão ser chamados a entrar nesta área. E a estrutura de abastecimento
do govemo vai cuidar de formar estoques reguladores,
fiscalizar, identificar problemas de safra, e de outras
atividades exclusivas do estado.

José Negreiros
Brasflia — Atacado o problema do abastecimento de
carne, a próxima frente de batalha do governo deverá se
"paconcentrar num rigoroso
decorrigir
cote fiscal" para
mais distorções do Plano Cruzado e na renegociação da dívida externa. Para detonar o pacote, o principal condicionante
do governo é eleição da Constituinte dia 15 de novembro. No
caso da renegociação da dívida
externa, assessor do presidente
Sarney promete:
— Teremos novidades importantes dentro de 30 dias.
Até porque não dará para sustentar por muito mais tempo a
negociação.
O "pacote fiscal" destina-se
principalmente a reduzir a onda consumista, que permanece
elevada, apesar das medidas de
julho passado, atacar o déficit
público, cujas projeções de
crescimento preocupam as autoridades, embora se fale na
boa administração de caixa do
Tesouro; e corrigir o desequilíbrio provocado por alguns preços que ficaram defasados após
a edição do Cruzado.
— O orçamento do governo
ficou muito pequeno proporcionalmcnte ao tamanho da
economia brasileira. O país
não tem capacidade de investir
— reafirma assessor da área
econômica familiarizado com
as primeiras discussões sobre o
conteúdo do novo pacote.
O auxiliar do presidente
acrescenta que o país só retornará à normalidade quando o
governo concluir a renegociação da dívida externa com os
bancos credores, o que fará —
garante — sem passar pelo
FMI. Só esse fato dará segurança aos empresários para voltarem a investir e assegurará os
recursos indispensáveis ao programa de investimentos do Estado.
Sarney, o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, e o presi-
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BANCO DO BRASIL S. A.

GERÊNCIA DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Oferta Pública de Obrigações do Tesouro
do Estado da Bahia
—OTBA—

Ço

A Gerência de Operações Financeiras do Banco do Brasil S.A^
faz saber às Instituições Financeiras e ao público em geral que nos.
dias 10 e 13 de outubro de 1986 acolherá propostas para subscrição'
de OTBA-Escritural. no montante de CzS 159.600 mil. com as*
seguintes características:
TIPO
13/8
14/8

VENCIMENTO
15.11.87
15.12.87

QUANTIDADE
1.000.000
500.000

'da"'
O COMUNICADO GEROF n° 06. desta data. que trata
presente licitação, bom como os formulános apropriados, encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria da Fazenda do
Estado da Bahia — Centro Administrativo — Salvador (BA] — e no
Banco do Brasil S.A. — GEROF. Rua Senador Dantas. n° 105. 36°.
andar, sala 3601. Rio de Janeiro (RJ).
Rio de Janeiro (RJ). 10 de outubro de 1986 ,,'
a) Gerente
_,_

Estão chegança
mercado
AminasGraxas
âonais da Hoech

Í

l'-M§

«^^EJ'

Conforme estava previsto, entrou
J
em fase de operações a Unidade de j
,
Produção de Aminas Graxas da
Hoechst do Brasil, em Suzano, SP. j
Na construção dessa Unidade foram,
investidos mais de US$ 10 milhões,. .
assegurando-se uma capacidade de •
produção de 4.000 toneladas/ano *
de Aminas da mais alta qualidade,
fabricadas segundo a mais avançada,
tecnologia, desenvolvida •
especialmente para a Hoechst do
j
Brasil.
*
As Aminas Graxas entram na
fabricação de amaciantes de roupa, j
cosméticos, emulsões asfálticas,
eprodutos para flotação de minérios
desinfetantes
de
petróleo,
perfuração
hospitalares e domésticos, extração j
de antibióticos, têm aplicação em
usinas de álcool e açúcar etc.
Com sua nova Unidade de Produção
j
de Aminas Graxas a Hoechst do
Brasil terá todas as condições para j
atender o mercado interno e, ainda, i
destinar parte de sua produção para ]
o Exterior.
!

Apelo de Funaro
Dilson Funaro, retomando a
retórica utilizada nos primeiros
meses do Plano Cruzado, aproveitou a entrevista para, como
ele mesmo disse,"fazer um
apelo, à dona-de-casa". Foi enfático:
— Não aceite ágio. Não devemos permitir que nos acostumemos com o ágio. Vamos nos
defender. Temos que mudar os
hábitos antigos. Não é fácil
manter uma economia estabilizada. Ao contrário, é importante que a nação lute por isso.
Eles têm que vender seus produtos aos preços tabelados,
porque estão criadas as condições para que sejam vendidos a
esses preços.

Fêrdente do Banco Central, "con
não Bracher, trabalham
dados diferentes de entrevista
pessimistas dadas nos úTünv
dias por representantes da £••¦
munidade financeira intérjp.i
cional.
Segundo o primeiro escajóo
do governo, os bancos nãotén;
alternativa e o Clube de j^iri
não se manterá muito temp
repisando a tecla de que .s^n) o
Brasil receber o aval do FM'
não concordará com o rcsCSJi
namento dos quase USS 9 bi
lhões da dívida com os gtHfer'-!,
nos dos países credores.
As certezas em relação1 a
dívida não se repetem quandse trata do pacote. Assessore-da área econômica acreditam
que dificilmente o governo escapará de um aperto fiscal qH"'
incluirá maior cobrança de;hnposto sobre os salários, como
única forma de bloquear o"kiperaquecimento do consumo
dos últimos meses. Este°6 o
problema central das preõeupações oficiais, que não !{5jj3de
abordar o problema frontalmente por razões eleirdrSi:Ao lado disso, as pressões
sobre o orçamento dcTgõyçjgio
tornaram-se irresistíveis, bem
acima da capacidade de contensão desenvolvida no primeiro semestre pela Secrelàrj^do
Tesouro. Isso obrigou o Banco
Central a optar por uma política monetária mais restritiva a
partir do mês passado, ajtWfés
do lançamento de títulos, com a
finalidade de arrecadaçãojfguida de recursos. Nessa prqgi.essão, o governo perderá'o'.cpntrole.
¦ ' --Ô
Os constrangimentos.prrjyocados pelo desequilíbrio,., de
preços são conhecidos]^Sua
maior conseqüência, por exempio, é a crise de abastecimento
, ,;da carne.
Um diagnóstico cóhroftto
dessa situação já chegou.ãtc à
mesa do presidente da Répública, que terá de optar entre
adotar novas medidas reSTritivas agora ou depois das"fleições.
-'
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A Unidade de Produção de Aminas Graxas em Suzano, que desde setembro iniciou produção.

Hoechst

1&
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1° caderno
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Grande

Campo
Sílvio Andrade

— Numa operação
pCampo Grande
bem ao estilo cinematográfico, com um
grande aparato policial, armas pesadas e
até; desfile de viaturas e caminhões boiadeiros pelo centro de Campo Grande, o
governo desapropriou ontem 500 cabeças
deí|J>ois gordos, com uma média de 16
arrobas cada, na Fazenda Campeiro, de 3
mif hectares, no município de Sidrolándia,~Àa 97 quilômetros da capital.
Polícia Federal tinha informações
de*que os peões da fazenda poderiam
re$stir a bala e, na hora de deflagrar a
opèração, defronte a superintendência
regional, às 9hl0min, foi requisitado reforço da Polícia Militar que participou
co(p cinco viaturas e 20 homens. Mas a
desapropriação foi tranqüila. Além de
auxiliar no manejo do gado, os peões
ainda ofereceram cafezinho e queijo fresco*para os agentes e jornalistas, os quais
sem almoço.
ficaram
"Embora
houvesse contatos constantes das viaturas com o delegado fazendário, Delci Teixeira, coordenador da operação, havia uma preocupação generalizada dos cerca de 30 agentes federais
quanto a uma possível emboscada armada pelo dono da Fazenda Campeiro,
Afonso Rodrigues Negrão, que sequer se
encontrava na propriedade pois reside
em'Presidente Prudente (SP). Quando o
comboio de 9 caminhões boiadeiros chegou na região denominada de Capão
Seco, a 17 quilômetros da fazenda-alvo,
houve um suspense total. Os jornalistas
foram
"de proibidos de prosseguir, por medida "desegurança, e ali permaneceram por
mais uma hora, enquanto um helicópteró'dà FAB pousava numa propriedade
próxima transportando uma equipe de
cinegrafistas da Radiobrás, de Brasília.
A temperatura aumentou bastante depois de algumas reuniões dos fazendeiros e temos que nos precaver. Esperamos que não haja resistência, mesmo
porque, estamos cumprindo uma determinaçâo do presidente da República —
afirmava logo pela manhã o superintenÜ.(» ! .
Pecuarista

de

Jjondrina reage
Londrina — A Sunab confiscou, ontem, o primeiro lote de bois do nordeste
do.Paraná, numa ação conjunta com a
Policia Federal, Ministérios da Fazenda e
Agricultura e Banco do Brasil. Londrina
é um tradicional centro de pecuária, com
unTplantel estimado em 1,3 milhão de
cabéças.
¦JÓ,delegado da Polícia Federal, Luís
Serafim Dias, com 10 agentes, e o inspetorda Sunab, Luiz Miguel Skrobot, chegarãm à fazenda Mosaico, às 10 horas,
coip um comboio de 25 caminhões boiadeiros. O proprietário das 5 mil cabeças,
Orlando Cezar Volpan, contatado através do rádio-amador, tentou resistir, alegando que dois dias antes tinha vendido
740 cabeças.
Mas o delegado Serafim foi enfático:
"Nossas ordens são de Brasília. Com ou
sem o seu consentimento, vamos levar
500 cabeças de gado." Enquanto os agentesrda Polícia reuniam os peões para
juntar o gado, apareceu o administrador
José Alves de Almeida, que resistiu: "Só
entrego o gado com ordens do patrão."
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dente regional da Polícia Federal, Roberto Alves, em conversas constantes com
seus agentes, alguns munidos de mapas e
muitas caixas de balas de metralhadoras e
carabinas.
A situação é de muita calma. Não
houve resistência e sim muita cooperação
por parte do pessoal da fazenda — suspirou, já por volta de 12h30min, o delegado
Delci Teixeira. A esta altura, a única
dificuldade dos confiscadores era desçobrir onde estava o gado que, há duas
semanas o próprio delegado viu na fazenda.
As 1 mil 200 reses contadas pelos
agentes e constante de relatório da fazenda, ao vacinar o rebanho em 3 de setembro, foram desviadas para uma fazenda
próxima, a Clarice, de 4 mil 500 hectares,
também pertencente à família Negrão,
que teria, no Mato Grosso do Sul e em
São Paulo, cerca de 40 mil cabeças de
gado. Embora a situação fosse tranqüila,
os agentes federais continuavam fazendo
suspense e as porteiras da Fazenda Clarice somente foram abertas para acesso da
imprensa às 13h20min, após o sobrevôo
do delegado, juntamente com técnicos da
Receita Federal e Sunab e um veterinário
para descobrir se havia mais boi gordo
transferido de propósito para outras propriedades, o que não se confirmou.
O gado da Campeiro se encontrava
todo ele na outra propriedade, era vistoso e, segundo estimativas, estava com
peso de até 20 arrobas. Outra dificuldade
encontrada foi manejar esse gado para a
Campeiro, a três quilômetros. Quatro
agentes, sem muita experiência de cavaigar, e cinco peões requisitados nas propriedades próximas fizeram o trabalho
lento, concluído por volta de 16 horas.
Somente então os caminhões boiadeiros
chegaram à Fazenda Campeiro e deu-se
início, quase escurecendo, à transferência
dos bois dos currais para os caminhões.
A movimentação na Polícia Federal
começou de madrugada, num clima agitado, depois das informações de que os
produtores, que haviam se reunido por
quatro horas na noite anterior, defenderiam seus direitos a qualquer custo. Os

praça
caminhões começaram a chegar por volta
de 7h30min, mas a saída deu-se somente
duas horas depois. Ao invés de procurar
os desvios e fugir do tráfego, o comboio
saiu pela cidade — guiado por boiadeiros
com as sirenes de suas viaturas abertas —
para tomar a BR-163 que dá acesso à
Região Sul do Estado e também a São
Paulo. No caminho, os veículos que trafegavam em sentido contrário eram obrigados a sair para o acostamento e houve
represália a alguns caminhoneiros que
não entenderam os acenos dos policiais.
Em momento algum, já dentro da
propriedade e deliciando-se da hospitalidade dos peões, os agentes federais deixaram de empunhar suas metralhadoras e
carabinas. Na estrada que demanda à
Fazenda Campeiro, a polícia chegou a
desarmar alguns empregados da propriedade que transitavam com revólveres 38
carregados. O delegado fazendário Delci
Teixeira, irritado, chegou a advertir os
agentes, que conversavam animadamente
junto aos veículos.
Estou vendo muita conversa e
— disse, pedindo pressa no
ação
pouca
remanejamento do gado da Fazenda Ciarice para os currais da Campeiro. Em
seguida, o delegado se indispôs também
com o veterinário Tancredo Teodoro de
Faria Filho, da Secretaria Estadual de
Agricultura e Pecuária, que exigia o confisco de apenas bois acima de 16 árrobas.
Mas como vamos pesá-los, se não
temos balança?
Não precisa. Sou técnico e basta
olhar para saber o peso e o estado
sanitário do animal. A gente conhece o
boi pela sua aptidão e carcaça.
Os bois serão abatidos no Frigorífico
Matei, que abastece Campo Grande. O
frigorífico colocou algumas dificuldades
quanto ao abate, alegando que já dispõe
de cotas para hoje, e o gado terá que
nos currais até amanhã.
permanecer
Não sabemos se haverá condições
de abate no sábado (amanhã), porque é
feriado regional no estado—justificou-se
o responsável pelo setor de compras da
Matei, Armando Ortiz.

700
bois
Lunardelli
perde
"Estamos
Sio Paulo —
gado da Fazenda Urubupungá, também
pior que no
da família Lunardelli, uma das maiores
regime ditatorial, pois substituíram o entulho autoritário pelo entulho demagógiprodutoras do país, no município de
Itapura, a 630km de São Paulo, ainda não
co". O desabafo foi feito ontem pelo
se consumou.
pecuarista Sérgio Lunardelli, após confirmar o confisco do seu rebanho. Segundo
Apesar de ter entrado com ação de
ele, ontem, por volta das 10 da manhã,
desapropriação contra a Fazenda Urubuvinte homens da Polícia Federal, Receita
pungá, no fórum do município de Pereira
Federal e Sunab, portando metralhadoBarreto (a 80 km de Itapura), pouco
ras e utilizando helicópteros e aviões,
antes do meio-dia, o procurador da Reconfiscaram 700 bois que estavam confipública, Dilmar Afonso da Silva, não
fazendas,
a
Trevo,
nados numa de suas
até as 17 horas para dar prosseretornou
localizada no município de Itapura, a
guimento aos trâmites jurídicos, que con630km a noroeste do estado.
sumaria o primeiro caso de confisco de
Até o final da tarde, cerca de 30
bois. Mas isso poderá ocorrer ou não nos
caminhões requisitados pela Policia Fepróximos dias, dependendo de um possíderal para o transporte das 700 cabeças
vel acordo entre as partes.
ainda permaneciam na frente da proprieO juiz do município, Paulo Antonio
dade. Lunardelli afirma que o governo
Rossi, explicou que a União entrou com a
não tinha argumento para efetuar o conação de desapropriação através do profisco, pois garante que vinha vendendo
curador, depositando previamente uma
"Ainda
na seperiodicamente seus bois.
quantia correspondente ao preço estipumana passada nós vendemos 220 cabeças,
lado pelo governo para a venda da arroba
e acredito que dentro de 45 dias teríamos
do boi. Rossi não soube dizer se já havia
desovado todo o nosso estoque, de 700
sido tentado uin acordo com a família
cabeças".
Lunardelli antes do início da ação. O juiz
não quis revelar o valor do depósito, mas
Atraso
disse que logo depois concedeu uma
A desapropriação de 2 mil cabeças de
liminar.
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BANCO CENTRAL DO BRASIL

TOMADA DE PREÇOS
DERJAN0 86/15 ABERTURA: 28.10.86
OBJETO: Execução de reparos nas torres d'água marca
Alpina do sistema de ar condicionado do Edifício-sede do
DERJA.
EDITAL: Av. Presidente Vargas, 730 — Subsolo — Rio de
Janeiro (RJ), das 12h30min às 16h30min.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇAO
CENTRO

DE

DESENVOLVIMENTO

E APOIO TÉCNICO À EDUCAÇAO
PROGRAMA MEC/BID III
AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL NÚMERO 003/86
Objetivos: Desmatamento e construção de edificações
para salas de aula, atelies de desenho, administração
acadêmica, anfiteatro, cantina e áreas de lazer, passagens
cobertas, sistema de abastecimento de água. sistema de
esgoto sanitário, sistema de drenagem de águas pluviais,
para implantação da Faculdade de Tecnologia — Fundação
da Universidade do Amazonas.
Recursos: acordo MEC/BID III — Fonte FAS/CEF e 111-1C
Recebimento de propostas: dia 17 de novembro de 1986
às 9:30 horas
Prefeitura do Campus Universitário — Estrada do
Contorno — MiróCampus, Bloco P-Aleixo-Mareus-AM.
Telex. (092) 237-6605
A Comissão de Licitação.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO
TÉCNICO À EDUCAÇÃO/CEDATE.
PROGRAMA MEC/BID III
— AVISO DE EDITAL —
Concorrência Pública Nacional n° 001/86
Objeto: aquisição de equipamentos para
salas de aula.
Recursos: empréstimos BID (lll/IC-BR)
dia
das
Recebimento
propostas:
11.11.86
Local: Av. Presidente Dutra, 2965, sala A,
pavimento superior, às 15:00 (quinze) horas — Porto Velho.
Edital e informações: Av. Presidente Dutra, 2965, sala D, pavimento superior, das
8:00 às 18:00 horas até 04.11.86 (069 221-5035)
A Comissão de Licitação

ainda

não

foram aumentados
Brasflia — O abate de bois, pelos
dados oficiais do Ministério da Agricultura, não se elevou ontem cm função da
operação de desapropriação movida pelo
governo. A estimativa, até as 12 horas,
era de 15 mil reses abatidas, quando no
dia anterior, o do anúncio das medidas
mais fortes, chegaram aos frigoríficos 17
mil 924 cabeças.
À tarde, no entanto, o ministro da
Fazenda, Dilson Funaro, garantiu que
eram muito intensos os contatos entre
pecuaristas e representantes de frigoríficos, para definir a venda de gado. O
consultor geral da República, Saulo Ramos, também informou que pecuaristas
que estavam na mira do governo começaram a entregar espontaneamente as reses. Em função disso, o número estimado
para ontem pode estar bastante distorcido.
O gado desapropriado ontem pelo
governo será abatido nos frigoríficos
Mouran, em Andradina (SP), Matei e
Azevedo, em Campo Grande (MS) c
Londres, em Londrina (PR). Porque hoje sua capacidade já está esgotada, na
segunda-feira começa a ser distribuída a
carne aos consumidores.
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A Comissão de Licitação

COMUNICADO

RECEBIMENTO DO PLANO DE EXRANSÃO
Os Pagamentos mensais referentes ao Plano de Expansão da TELERJ poderão ser efetuados
nos seguintes locais:
SITUAÇÃO OO
PAGAMENTO
LOCALIDADE
RIO OE JANEIRO
NITERÓI
OUTRAS
LOCALIDADES
DO INTERIOR

o

venceu
governo
Brasília — "O governo provou que
tem condições operacionais de realizar a
desapropriação do gado. Agora, o próprio produtor fará com que a situação
volte à normalidade." Assim, o diretor
geral da Polícia Federal, Romeu Tuma,
analisou a operação executada ontem
pelo governo em fazendas de São Paulo,
Mato Grosso do Sul e Paraná, que levou
à desapropriação de 2 mil reses.
Romeu Tuma esteve no final da tarde
com o ministro da Justiça, Paulo Brossard, para informar-lhe a respeito do
andamento da operação. Ele recebeu
vários informes das delegacias regionais,
responsáveis pelo acompanhamento dos
técnicos do Ministério da Agricultura,
que determinam quais os animais estão
em condições para o abate.
Em Campo Grande (MS), 226 cabeças já estão no frigorífico Matei, c serão
abatidas na manhã de hoje. Tuma não
revelou até quando prosseguirá a operação, mas disse que em alguns estados a
entrega já está quase normalizada.
— Vários pecuaristas já estão achando o preço de Cz$ 280,00 por arroba um
bom negócio — disse.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA
CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E APOIO
TÉCNICO À EDUCAÇÃO/CEDATE.
PROGRAMA MEC/BID III
AVISO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA NACIONAL N° 002/86
Objeto: Aquisição de equipamentos para
laboratórios de línguas
Recursos: Empréstimos BID (lll/IC-BR)
recebimento das propostas: Dia 11.11.86
Local: Av. Presidente Dutra, 2965, sala A,
pavimento superior, às 17:00 (dezessete)
horas — Porto Velho-RO.
Edital e informações: Av. Presidente Dutra,
2965, sala D, pavimento superior, das 8:00
às 18:00 horas até 04.11.86 — (069-22155035).

policial

Dono de boi não quer brigar
São Paulo — Com um clima de expio, o que estava acontecendo em Campo
Grande, no Mato Grosso do Sul, onde os
pcctativa e apreensão ontem na cidade de
Presidente Prudente, no Oeste do estado,
policiais estavam armados de metralhadoras para enfrentar qualquer tipo de
as lideranças dos pecuaristas realizaram
reação dos pecuaristas.
uma bateria de reuniões, que no final da
tarde culminaram com uma proposta de
Na parte da tarde, Antônio Cervantes reuniu-se com representantes da Polipaz: os donos de bois não querem conflicia Federal, propondo que o Sindicato
to com os agentes da Polícia Federal.
Rural de Presidente Prudente fosse o
Eles propuseram, inclusive, que se estabeleça diálogo entre os pecuaristas que
mediador entre os agentes policiais e os
tiverem gado desapropriado e os reprepecuaristas que possam vir a sofrer desasentantes do governo e da polícia envolvipropriação. Um diretor do Sindicato chedos no problema.
gou a dizer que a Polícia deveria convoAs reuniões em Presidente Prudente
car os pecuaristas, que constam da lista
— um dos maiores rebanhos do estado,
do governo, para uma conversa particular
estimado recentemente em 540 mil cabe, sem a presença da imprensa, pois eles
"estariam
dispostos a colaborar com o
ças, das quais 25 mil seriam de boi gordo,
segundo levantamento do Ministério da
governo".
Agricultura — começaram logo de maTambém na União Democrática Runhã, quando já havia intensa movimentaralista (UDR) foram realizadas reuniões.
O presidente da entidade no Estado,
ção de agentes da Polícia Federal, porque
fora anunciado que as primeiras desaproRoosevelt Roque dos Santos, declarou
priações de gado começariam por Presique a orientação da entidade é a de
dente Prudente, o que afinal acabou não
transmitir tranqüilidade c esclarecimenacontecendo.
tos aos pecuaristas de Presidente PrudenAs diretorias do Sindicato Rural de
te. Enfatizou a necessidade de não haver
Presidente Prudente e da Sociedade Ruconfronto dos pecuaristas com a Polícia
ral do Sudoeste Paulista reuniram-se,
Federal, com os proprietários exigindo
logo cedo, para debater o assunto.
apenas o cumprimento da lei. Ele também defendeu que a melhor medida a ser
De acordo com o presidente do Sinadotada pelo governo seria uma reunião
dicato, Antônio Cervantcs, a conclusão
com os pecuaristas a serem desapropriafoi a de que se deveria evitar qualquer
dos para que se estabeleça "um diálogo
tipo de confronto com os agentes da
de composição".
exemPolícia Federal, para evitar, por
Sunab age com experiência
va sendo preparada há pelo menos dois
Brasflia — Não repetir os erros do
meses. Em cada uma das três fazendas —
Foi com essa determinação que
passado.
"dezenas" — o número oficial não é
outras 27 estão na mira do governo, nos
mesmos estados —, foram encontrados
revelado — de fiscais da Sunab c da
de 5 mil a 10 mil bois gordos cm condiReceita Federal, acompanhados de agentes da Polícia Federal e veterinários das
ções de abate, confirmando o levantasecretarias estaduais de Agricultura, mamento da Polícia Federal.
— Tudo foi planejado nos mínimos
dragaram ontem para dar início à operadetalhes — disse o superintendente da
ção de desapropriação do boi gordo nos
estados do Paraná, São Paulo e Mato
Sunab. Todas as etapas foram cumpridas.
Grosso do Sul.
O superintendente estima que, em três
O trabalho começou às 7 horas da
dias, a carne do boi desapropriado ontem
começará a ser distribuída no varejo: com
manhã, sumultâneamente, nas três fazendas escolhidas na noite da véspera pelo
prioridade às regiões onde houve a opePalácio do Planalto. A estratégia já estaração.
Araçatuba, SP — Foto de Isalas Feltosa

Funcionários do Araçafrigo trabalham para aumentar a oferta de carne no merca<
Tuma
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ATÉ O DIA DO
VENCIMENTO OU
ANTECIPADOS

ATÉ 02 (DOIS)
MESES EM
ATRASO

ATÉ 03 (TRÊS)
MESES EM
ATRASO

Todas as agências do:
BANERJ-BRADESCONACIONAL-UNIBANCO.
Todas as agências do:
BANERJ-BRADESCONACIONAL-UNIBANCO.

Somanta na agência da
Rua da Quitanda n? 59
do UNIBANCO.
Somente na agência da
Rua Visconda da Uruguai
n? 385 do UNIBANCO.

Somente na agência da
Rua da Quitanda n? 59
do UNIBANCO.
Obter autorização no
Setor Comercial da
TELERJ e efetuar o
pagamento nas agências
do BANE RJ-BRADESCONACIONAL-UNIBANCO.

Obtar autorização no
Todas as agências do:
BANERJ-BRADESCO- Setor Comercial da
NACIONAL-UNIBANCO. TELERJ e efetuar o
pagamento nas agências do:
BANERJ-BRADESCONACIONAL-UNIBANCO.

Vender

dois

bois

regra
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Araçatuba, SP — Qualquer pessoa
disposta a brilhar no mundo da pecuária
de corte sabe: ao vender dois bois gordos
tem que arrecadar na transação o suficiente para comprar três magros. Quem
não seguir a regra básica da cartilha dos
produtores, pode acabar sem nenhum
gado, ou até perder a terra, segundo os
entendidos, centenas dos quais têm suas
bases nesta cidade de 160 mil habitantes,
localizada na região noroeste do estado,
tamém conhecida como a "capital do
boi".
O nó que impedia a realização de
muitos negócios no mercado nacionnal de
bois gordo é justamente esse, explica
Carlos Olinto Brandão, presidente da
Cooperativa Agropecuária do Brasil
Central (Cobrac), uma das maiores do
estado, cujo braços se estendem até os
estados vizinhos, em particular o Mato
Grosso do Sul. Aliás, a influência dos
pecuaristas de Araçatuba também no
Mato Grosso, Goiás, Rondônia e Acre é
muito marcante, pois é para lá que estão
expandindo há anos suas áreas de produção.
Para Brandão, o problema é que um
boi (gordo) com 18 arrobas em média,
comercializado pelo preço do acordo do
governo (Cz$ 280 a arroba), rende Cz$
5.040 ao produtor, sem descontar os
impostos. Enquanto isso, o boi magro
continua ofertado pelo mínimo de Cz$
4.200, o que significa ser impossível comprar três magros (por Cz$ 12.600), com o
produto resultante da venda de dois gordos (Cz$ 10.080). O mais grave é que,
hoje, devido à seca (que realmente está
queimando os pastos) e ao aumento galopante do consumo, um boi de 17 arrobas
é comumente vendido aos frigoríficos,
garante ele.
Mesmo que o governo não decidisse
pelo confisco, acrescenta, e permitisse
que o mercado seguisse a lei da oferta e
da procura, o que elevaria o preço do boi
"não se
gordo para Cz$ 6.300, o mercado
regularizaria totalmente". Acontece que,
no dia seguinte ao aumento, o preço do
boi magro também dispararia.
"Além disso, não conseguimos mais
boi gordo para comprar, mesmo a esse
preço", garante Paulo Borges, um pecuarista que mora cm Araçatuba e tem uma
Grosgrande fazenda de criação no Mato
so. Assíduo freqüentador da "praça do
boi", Borges também indigna-se com o
confisco e pergunta por que o governo
não intervem da mesma forma no mercado de insumos agrícolas.
três

é

da

e

comprar

pecuária
Segundo ele, um trator Massey Per
kins modelo 295, ano de fabricação 1985,
lhe foi ofertado pelo revendedor por Cz$
500 mil, "quando todo mundo sabe que o
preço de mercado não passa de Cz$ 340
mil". Um trator de esteira, mais sofisticado, só é vendido na região com ágio de
100%, denuncia.
Hélio Borges, outra presença constante na praça, relembra os maus bocados que passou em 1965, quando o Exército, a mando do presidente Castelo
Branco, mandou confiscar parte de sua
boiada. "Eles levaram meus bois, não
resolveram o problema de abastecimento, a não ser momentaneamente, e ainda jf
me complicaram a vida pelos anos seguintes, durante os quais tive que fazer um
grande esforço para recompor meu rebanho", afirma, sem revelar quanto gado
tem hoje.
Para João de Oliveira Lopes, a crise
só se resolverá em três anos ou mais, ou
seja, quando o rebanho nacional estiver
totalmente recomposto, livre dos efeitos
de anos passados, „
da matança de matrizes
Nesse período "mais uma vez os pecua:..
ristas foram os grandes prejudicados"..,,i
Segundo os produtores, em crises como jv»
essa, são os frigoríficos quem levam van- £
tagem.
¦«'Lopes também critica a impassivida- "
de do governo com relação à cobrança de »
ágio por parte dos fabricantes e comerciantes de insumos. "Atualmente, pagamos ágio na compra de adubos, vacinas,
pregos, arames, tratores, pneus, câmaras ;
de ar e tudo o mais que um produtor rural . J
tem que comprar", exaspera-se.
Os produtores também reclamam da
falta de sal mineral — um complemento
alimentar fundamental para o gado — de
vacinas e até de soro antiofídico. Por isso,
muito gado está morrendo, de Bauru, no
centro do estado, até Mato Grosso, mes- •
mo que seja por uma simples picada de
cobra. Sem falar que o governo, quando
libera o produto, envia soro congelado
para os pecuaristas das mais longínquas
regiões do Brasil Central, como se não
soubesse que ali geladeira é um luxo não
conhecido.
Segundo alguns deles, até mesmo a
lei de reforma agrária do presidente Sarney influi na retenção do gado no campo.
O 1NCRA exige, para o Oeste paulista, a
existência de um boi por hectare, para
caracterizar uma propriedade produtiva.
Por isso, os fazendeiros, cujas propriedades não atendiam a esse requisito, logo
trataram de comprar qualquer tipo de
animal, inclusive boi gordo, para cumprilo.
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Foto de Raimundo Valentim

Desapropriação não resolverá
logo a crise de abastecimento
Mascolo considera injusto o governo
comparar o número de abates entre este
ano e 1985. O país está em plena entressafra e não se pode dar ao luxo de matar
as matrizes sob pena de comprometer o
futuro do suprimento de carnes. O economista do IBMEC sugeriu que, a curto
prazo, o governo financie aos pecuaristas
a diferença entre o boi gordo e o garrote,
como uma forma de estimular a venda de
bois.

A desapropriação de bois não resolverá o problema do abastecimento de
carne a curto prazo e, eventualmente,
agravará o suprimento do produto no
futuro. Essa foi a conclusão do debate
entre o economista João Luis Mascolo,
do Instituto Brasileiro de Mercado de
Capitais, o vice-presidente da Associação
dos Supermercados do Estado do Rio de
Janeiro, Ailton Fornari, e o vicepresidente da Associação dos Frigoríficos;; Antônio Duarte, ontem, no programa-Encontro com a Imprensa, na Rádio
JORNAL DO BRASIL.
Ailton Fornari disse que o governo
tem responsabilidade direta pela crise de
abastecimento da carne. "O que está
ocorrendo hoje é o resultado de erros de
política de muitos anos que foram corrigidos", garantiu o vice-presidente da Asserj. Fornari atribui a origem do problema ao tabelamento feito pelo governo,
"que desestimulou o
produtor".
O economista João Luis Mascolo
também responsabilizou o governo pela
crise e se disse "surpreso com a surpresa
do governo diante da escassez da carne".
Segundo o economista, a crise de hoje
era perfeitamente previsível a partir do
comportamento do setor agropecuário no
ano passado. Na sua análise, 1985 foi um
"ano de baixa no ciclo
pecuário", quando
os preços reais estiveram em queda constante. Em função disso, os abates foram
acelerados, incluindo muitas matrizes. A
escassez, portanto, teria de ser esperada.

A longo prazo, o economista afirma
que o país não terá outra alternativa
senão investir em tecnologia para diminuir o ciclo pecuário que atualmente está
em 7 anos.. Mascolo prefere pensar que
existem razões econômicas sérias que
explicam o problema da escassez da carne
no momento, do que aceitar que a questão reside pura e simplesmente na sonegação dos pecuaristas.
Já o vice-presidente da Associação
dos Frigoríficos do Rio de Janeiro, Antônio Duarte, acha que a ação do governo
requisitando os bois no pasto é correta.
Ele raciocina com base nos números de
1985. Para ele, nos últimos seis meses
houve uma retenção de 9 milhões de
cabeças por dia. Se 10% dessa quantidade fossem liberados para o abate pelos
pecuaristas, teríamos 200 mil toneladas
de carne que, somadas às 190 mil toneladas importadas e as 50 mil toneladas que
seriam exportadas, dariam para regularizar o abastecimento por 60 dias.
Foto de Gilson Barreto
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Antônio Duarte (E), Aãton Fornari e João Luiz Mascolo
concluíram que faltará carne por longo tempo
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Pecuarista já
havia alertado
Os pecuaristas avisaram o governo,
em dezembro, através de documentos
confidenciais, que o ciclo bovino estava
com carência de matrizes. Na época, os
produtores pediam que o governo acionasse o mecanismo de importação para
atender o mercado interno e não comprometesse as matrizes restantes. A revelação foi feita ontem pelo economista PauIo Rabelo de Castro, redator-chefe da
revista Conjuntura Econômica, da Fundação Getúlio Vargas.
"As autoridades fizeram ouvidos de
mercador para a advertência dos pecuaristas na época. Veio o Plano Cruzado,
que provocou o aumento da demanda em
30%, o que agravou o problema do
abastecimento da carne", afirmou Paulo
Rabelo. O economista criticou a ausência
de uma política agrícola de longo prazo,
capaz de dar garantias e estimular o
homem do campo.
Paulo Rabelo de Castro será o coordenador do I Encontro de Empresários
Rurais, que será realizado entre os dias
15 e 17 deste mês no Hotel Nacional, com
a participação de 500 líderes do setor de
todo o país. O encontro tem o apoio da
Sociedade Rural Brasileira, da Organização das Cooperativas Brasileiras, da Sociedade Nacional da Agricultura, da Confederação das Associações Comerciais do
Brasil e da Câmara de Estudos e Debates
Econômicos e Sociais.
"Enquanto não houver mobilização
dos empresários a política agrícola vai
viver sempre de sobressaltos", assegurou
o economista, justificando a realização
do encontro de empresários rurais. Para
ele, os empresários já estão entendendo
que precisam de um canal de comunicação direto com a população, para que não
sejam responsabilizados, como agora, peIa crise do abastecimento de carne. O
encontro, de acordo com o economista,
insistirá na elaboração de uma política de
longo prazo.

O Santa Lúcia abateu 160 bois de madrugada e distribuiu 35 toneladas de carne

Abate clandestino aumenta perto do Rio
Em Gramacho, próximo às margens
da estrada Rio-Petrópolis, 160 bois criados por pecuaristas de Campos foram
abatidos na madrugada de ontem no
Frigorífico Santa Lúcia — um dos maiores do Rio de Janeiro. Mas essa matança,
que resultou em 35 toneladas de carne
distribuídas imediatamente pelos açougues da Baixada Fluminense, não significa ainda um aumento da oferta. No mês
de setembro, de acordo com o proprietário do Santa Lúcia, Almir Souza, o abate
ficou em torno de mil animais, número
correspondente à metade da média mensal da produção de carne desse frigorífico
antes do Plano Cruzado.
Para Almir, há 38 anos no ramo e
atualmente diretor secretário da Associação dós Frigoríficos de Indústrias e Atacadistas de Carnes e Derivados do Rio de
Janeiro (Aficade), a maior gravidade no
momento é o abate clandestino colocando em risco a saúde dos consumidores.
— A matança de bois em sítios,
fazendas e barracões escondidos da fiscalização supera a produção de carne de
todos os matadouros juntos existentes
hoje no Rio (uma meia dúzia).
Isso quer dizer que pelo menos quatro mil bois estariam sendo mortos mensalmente no mato, sem qualquer tipo de
fiscalização, uma vez que os frigoríficos
abatiam em média um total de oito mil
até a reforma econômica chegar.

Bastidor
Para explicar melhor esse bastidor do
abastecimento de carne fresca no Rio,
Almir lembra que inicialmente o cruzado
foi festejado nos abatedouros. O tabelamento da carne igualando os preços dos
supermercados e açougues aquecera a

demanda do produto fresco. Ou seja,
exatamente da carne fornecida pelos matadouros do Rio aos pequenos açougueiros. E não deu outra: em abril, a produção aumentara em 30%. Só a partir de
maio é que Almir precisou recorrer à
industrialização de ossos e sebo, e à
distribuição de carne congelada da Cobal. "Tivemos que parar 30 dias porque o
boi começou a escassear e o ágio entrou a
todo o vapor". Mas depois, retornou ao
abate.
Sem confessar que paga ágio, argumentando inclusive que se o fizesse estaria matando 500 bois por dia porque tem
mercado para isso, Almir acaba se traindo ao comentar a matança marginal de
bois. "Não adiantava os matadouros ficarem parados para comprar dentro do
acordo do Governo porque os fornecedores clandestinos estavam abastecendo os
consumidores. Com ágio e boi doente"
— desabafa.
A carne fresca consumida e produzida no Rio corresponde a 5% do abastecimento total do Estado. Os 95% que vêm
de fora são de carne resfriada. O dono do
Frigorífico Santa Lúcia acredita que se
houver um incentivo à pecuária, o abastecimento de carne fresca no Rio poderá
subir para 10 a 15%. O matadouro recebe
bois de Minas, Espírito Santo, Bahia e do
próprio Estado (Macaé e Campos, principalmente). Mas a maior parte (60%) vem
dos pastos macaenses e campistas. Que
pela proximidade se transforma na carne
mais cara da praça.
— Quando veio o congelamento já
se pagava CzS 300,00 pela arroba do boi
de Campos. Apesar de o Governo ter
feito o acordo com os pecuaristas fixando

a arroba a CzS 215,00, esse preço nunca
passou do sonho à realidade. "sonhaAlém de admitir que o preço
do" por Funaro ficou na "carochinha",
Almir acha ainda que o novo acordo env.._'
torno de CzS 280,00 também não foi
suficiente para o aparecimento do reba^. ;
nho gordo. Ele diz que a única coisa que
atemorizou "um pouco" foi a ameaça do. %
confisco. Com isso, até mesmo os pecua- .
ristas fluminenses — que não entraram
na lista das desapropriações
devem
-¦ '/75J
aumentar a oferta.
"-"i
• ioiã
Quando será o próximo abate?
— Não sei. Abate antigamente era
às segundas, quartas e sextas-feiras. Hoje, >;
é quando tem oferta. Se eu procurar o-'.
pecuarista, evidentemente o poder de,,-..
barganha ficará com ele. Estamos na •expectativa dele nos entregar o boi a CzS 280,00.
Pela segunda vez Almir se trai na
questão do ágio. Com um matadouro
ocioso, abatendo apenas 10% de sua
capacidade, embora nos tempos áureos
jamais tenha superado os 40% (matando
em torno de quatro mil bois por mês) ele
acaba defendendo os pecuaristas flumi-. ...
nenses. Considera que o Governo deveria ser mais maleável fixando preços ,
regionais. "Afinal, um boi de Campos
viaja apenas três horas e chega até pesaflK!A
do mais".
.: ous
No pátio do frigorífico, uma kombi , i
do Hotel Atlântico Sul, da Av. Sernam- v.
betiba, se abastecia com mais de 100
quilos de carne fresca. Em torno, o maior
mistério. O comprador, sem se identifi- •
car, insistia apenas em afirmar que a
compra era para o "churrasco de um
amigo, na Barra".
.:'.1KÒ

BCN tem um desses sócios qvie
cê encontra em qualquer esquina.
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Quem conhece o mundo.
conhece o Barclays.
São 2.829 agencias na
Inglaterra e mais 1.217
espalhadas por mais de 70
países.
Mais de 100.000
funcionários.
Perto de 80 bilhões de
..;/.. :..yiáéi#te
dólares em depósitos, e um
lucro operacional acima de 1
bilhão de dólares.
Bastam esses números para
mostrar quem é o Barclays:
-. ,._ . um dos maiores bancos do
HBStI HflK^" HialllrMM^^^^Bl^BBBBraBB .--.MiB^EStlt^fe^fr^fea.v.,:o:
mundo.
Anos atras o Barclays decidiu
operar também
no Brasil, e procurou seu
BlI
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M^aF^B
c» parceiro:
um banco local que reunisse
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as condições para, em
todas
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conjunto,
participar do
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mWÊÊm m crescimento
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econômico do
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9 O escolhido foi o BCN.
~ -^^BbBBBBBBBBBB
Elü^Bl
HiBl
BviJmIBI
BVBjBi^fcfiViBl KB1
HEanÉBl B^v^áaTrlai
¦fgyM
Essa associação
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BCN-Barclays, no Banco de
Investimentos BCN e na
KC ^^S^^BMj
BM^bI
^B^T 4aaafl
¦¦¦
Financiadora BCN, está
bW*:^^í^íÍ*BB
BhÍIiiBB
¦¦¦
agora fazendo 13 anos, com
mútuas vantagens: para os
clientes do Barclays com
interesses no Brasil, ela
representa estar mais
próximo do'nosso mercado.
E para os clientes do BCN
voltados para o Exterior,
significa esta exclusividade:
contar com apoio e
colaboração em todas as
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UDR diz que medida é apenas eleitoral

. Londrina — O confisco de boi para
garantir o abastecimento de carne é uma
medida essencialmente política e visa a
auxiliar as campanhas dos candidatos do
governo Sarney nos Estados do Rio c São
Paulo. A opinião é do diretor do núcleo
— União Demo' de Londrina da UDR
Sérgio PrandiAntônio
Ruralista,
crática
ni. "Esses candidatos vem centralizando
suas plataformas em torno da questão do
'.confisco
e não há dúvidas de que os bois,
/agora desapropriados, servirão para
'"'abarrotar de carne aqueles dois mercados."
Prandini recebeu com estranheza a
na quarta-feira
decisão do governo, pois "já
estava muide carne
abastecimento
o
'
k> próximo da normalidade". Ressaltou
, ainda que, no norte do Paraná, os pecuaristas vinham atendendo ao apelo feito
"pela Sociedade Rural do Paraná
para a
"¦..entrega
"o
de bois nos frigoríficos,
que
demonstra que o confisco é absoiutamente desnecessário e arbitrário".

...T"
"."

Explicações

Outro argumento de Prandini para
contestar o confisco é o de que, pelo
menos nos últimos dez anos, o mês de
outubro começa a registrar um número
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maior de abates. "É uma questão natural: os confinadores passam a entregar o
boi, porque senão ele emagrece. A comida acaba e ele têm que vender o gado",
disse ele, e explicou a escassez, por três
fatores: o abate de fêmeas na base de
75% nos anos de 1981 a 1985, o fato de o
setor estar no pico da entressafra e o
aumento do poder aquisitivo da população com o Plano Cruzado.
O diretor do núcleo da UDR informon que, pelo menos por enquanto, não

Pecuarista se queixa com íris
Brasília — Perplexidade, surpresa e
repúdio. Estas foram as expressões mais
usadas pelos integrantes da Frente Ampia da Agropecuária, para definir o que
estavam sentindo diante da decisão do
governo de desapropriar gado gordo no
campo. Eles se reuniram com o ministro
da Agricultura, íris Rezende, e previram
um agravamento da escassez de carne
para 1987, a partir da aplicação da Lei
Delegada n" 4, e transferem ao governo a
responsabilidade pelo abastecimento.
'¦••'— O corte indiscriminado de crédilb;.a desapropriação e o impedimento do
trânsito de animais vão desestruturar a
produção pecuária — advertiu o vicedo Conselho Nacional de Pei_ presidente
cuária de Corte (CNPC), Lauro Tavares,
demonstrando profunda indignação.
Esses produtores — que integram a
ala liberal da agropecuária — duvidam
que o governo solucione imediatamente o
abastecimento com a desapropriação. O
coordenador da Frente, Roberto Rodrigues, acredita que a Sunab poderá aumentar a oferta de carne nos próximos
dias, mas criará problemas futuros e
desde já deve começar a planejar maiores
importações de carne para 1987.
— A partir da intervenção, o governo se toma responsável pelo abasteci-'
mento, pois demonstrou que não confia
na iniciativa privada — diz o presidente
da Sociedade Rural Brasileira, Flávio
Telles de Menezes. Na sua opinião, esta
foi uma decisão errada, para fornecer
alimentos.
Mais incisivo, o vice-presidente do
CNPC transfere a responsabilidade ao

r
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sabido tomar as
governo por não ter "quando
tomou, o
medidas necessárias e
fez da maneira errada".
A surpresa dos pecuaristas com a
decisão do governo fica por conta da
certeza que tinham de que o abate estava
se normalizando. Os dados divulgados
ontem, pelo Ministério da Agricultura,
registraram que 17 mil 924 reses foram
abatidas na véspera do início da desapropriação, enquanto a média diária de ourubro de 1985 alcançava 20 mil animais,
garantem os pecuaristas.
A estimativa do Ministério da Agricultura era de que pelo menos 15 mil bois
foram abatidos ontem, mas o presidente
da Sociedade Rural Brasileira contesta
estes números. Segundo Flávio Menezes,
a incerteza criada pelas portarias da Sunab levou diversos frigoríficos a suspenderem as retiradas de bois das fazendas.
A Frente Ampla considera que o
governo decidiu pela desapropriação em
função das pressões políticas e sociais.
— Se o governo não tiver competência para conversar com a Frente Ampla,
que busca a conciliação para resolver
estas crises, abrirá espaço para radicais
de direita e esquerda, UDR (União Democrática Ruralista) e CUT (Central
Única dos Trabalhadores) — afirmou
Roberto Rodrigues.
Eles contestara as críticas de que os
pecuaristas não cumpriram o acordo feito
com o governo. Roberto Rodrigues che"nunca houve acordo, mas
ga a dizer que
uma postulação do ministro íris para fixar
a arroba (15 quilos) de carne em CzS
280,00".
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13.00H
O ESPORTE COMEÇA
CEDO NA REnos esportes MAIS
CORD. DE SEGUNDA
A SEXTA; 13:00 H A NOSSA EQUIPE ESPORTIVA INFORMANDO E ANALISANDO
OS ACONTECIMENTOS NO MUNDO DO
ESPORTE EM GERAL.

EM TEMPO

1U30H

ENTREVISTAS COM GENTE LIGADA
A MODA MÚSICA, TEATRO, CINEMA
E TELEVISÃO. COMANDO E APRESENTAÇAO DE ROBERTO MILOST.
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ENTREVISTA:
DANUZA LEÃO
CONVIDADOS:
MARCOS FROTA
ELIANE OVALLE

"SEMENTES
DO MAL"

especial
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21:35 HS
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23:30H

ELENCO:KATARINE HOUGHTON
JOEL DALLSANDRO
RITA GAN
CARL, UM SINISTRO JARDINEIRO, É'
CONTRATADO POR ELLEN. CARL
TENTA POSSUl-LA COM AJUDA DAS
FLORES, MAS NÃO CONSEGUE E É
DESPEDIDO INDO TRABALHAR NA
CASA DE ELENA. NO FINAL ELLEN
ATIRA EM CARL, ESTE SE TRANSFORMA EM ÁRVORE E ELLEN ATEIA
FOGO. PONDO FIM AO MAL.

que em 1964 teve 200 garrotes confiscados pelo governo cm meio a uma forte
crise no abastecimento de carne. Sidnei
foi abordado por policiais em uma barbearia e intimado a entregar os animais
na manhã seguinte.
"Os
garrotes — lembra — tinham
que ficar pelo menos mais sete ou oito
meses no pasto, mas nâo teve jeito: os
policiais estavam armados e foram incisivos. Não tive nem o direito de argumentar."
Ele entende que o governo deve
coibir os especuladores, como fez intervindo na Bolsa de Mercadorias de São
Paulo. "Além disso, o congelamento é
necessário para a manutenção do Plano
Cruzado. No entanto o governo já admitiu que, vindo de sucessivas crises, a
pecuária não tem hoje condições de atender à demanda de mercado para a qual
• não estava
preparada. O confisco não é a
saída."
Agentes da Polícia Federal de Londrina acompanharam, ontem, a operação
de confisco de bois no noroeste do Paraná e, à noite, os policiais estudavam
detalhes de operação idêntica que deverá
ser realizada hoje.

há orientação da entidade para uma ação
nacional. Adiantou, apenas, que um jurista de São Paulo está elaborando um
trabalho sobre a questão, a pedido da
UDR. "Os produtores tem que defender
seus direitos", ressaltou.
O presidente da Sociedade Rural do
"com supreParaná, Luiz Neme, recebeu
sa" a decisão do governo e lembrou que o
confisco vem num momento em que a
entidade busca ampliar sua campanha
"Esperapara a normalização dos abates.
mos, pelo menos, que a carne confiscada
fique no Paraná, que não recebe carne
importada. Se os bois foram produzidos
aqui — ressaltou — a população paranaense deve ser beneficiada. Somente o
que sobrar, depois da normalização do
abastecimento, é que deve ser enviada
para outros estados."
"O confisco é uma medida de
punição que deixa traumas profundos para o
resto da vida. É uma punição muito dura
e a classe produtora não deve ser tratada
dessa forma. Existem caminhos diferentes a serem trilhados pela Nova República. Os produtores e o governo devem
entender isso." A afirmação é do pecuarista londrinense Sidnei Vieira, 48 anos,
__^__-__il_
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Caiado recomendou a criadores

que não negociem

Ronaldo Caiado faz ameaças
Brasília — Mesmo sem ler no Diário
Oficial as quatro portarias que determinaram a desapropriação do boi, o presidente da UDR (União Democrática Ruralista), Ronaldo Caiado, voou num jato
ontem, ao meio-dia, para Brasília, a fim
de dar uma entrevista coletiva na qual
perguntou se a medida autoriza também
a população brasileira a confiscar os brinquedos da Trol e da Hering. As duas
empresas estão nas mãos da família do
ministro da Fazenda, Dilson Funaro.
"Por
que o confisco dos brinquedos
também não é válido, se eles estão faltando no mercado? Eu ainda não consegui
comprar brinquedos para os meus filhos
para o Dia da Criança. Por que o confisco
só é válido para os pecuaristas?", perguntou, revoltado, o presidente da UDR.
Ele fez também uma ameaça: disse que
os bois que estão sendo desapropriados
podem ter recebido injeção de anabolizantes, o que torna sua carne desaconseIhável para o consumo, conforme adverte
a saúde pública. "Eu entendo que a carne
desses bois não pode ser consumida num
prazo de 90 dias".
Nessa entrevista, o presidente da
UDR aproveitou também para dar um
conselho aos pecuaristas filiados à entidade: "Não negociem o preço do boi sob
pressão. O ato de desapropriação não
quer dizer que se deve aceitar qualquer
ser debatido
preço. O preço tem que "contratar
um
juridicamente." Por isso,
advogado" é a primeira providência que
cada pecuarista deve tomar, antes mesmo

de ir às delegacias da Sunab apresentar o
número total de reses que possui, aconselha Caiado. Com 700 bois, ele até agora
náo se preocupou cm fazer esse registro
na Sunab, embora seja uma exigência do
governo.
Com um terno elegante, mas bastante suado em conseqüência do dia tenso
que atravessava, o presidente da UDR
ainda não tinha, até às 18h, uma noção
do gado até então desapropriado, mas
zombava das portarias do governo. "O
governo está fazendo demagogia. Não vai
confiscar nada. Ele vai pegar 2 mil bois,
colocá-los numa estrada e levar a televisão para filmar tudo. Com a imagem
ampliada, a sociedade brasileira vai ter a
impressão de que o governo está fazendo
um senhor confisco. A população não
sabe que esse confisco não dá para o
consumo nem de uma hora na cidade de
Sáo Paulo".
Sempre em tom acusador, Caiado
afirmou que a desapropriação determinada pelo governo tem fim unicamente
eleitoreiro. Ele acha que o governo poderia ter tomado essa medida em agosto,
quando o consumo da carne teve o seu
momento mais crítico, mas preferiu estocar o produto importado da Europa, para
soltá-lo quando estivessem próximas as
eleições.
Ele previu também que os 400 mil
bois gordos que o governo pretende desapropriar seriam suficientes para abastecer
a população apenas por um período de 12
ou 13 dias.

Governo está provocando
retração das financeiras
Regina Coeli Perez
São Luiz (MA) — O combate que o
Governo vem travando para reduzir o
consumo está provocando um novo encolhimento do setor das financeiras, que até
1980 detinha 30 PCT de todos os haveres
não financeiros e atualmente possui apenas três PCT. Essa a principal preocupação dos dirigentes das financeiras, reunidos no 20° Encontro Nacional, onde
apenas uma autoridade do Governo compareceu — o diretor de fiscalização do
Banco Central, José Tupy Caldas de
Moura.
A limitação a um prazo máximo de
quatro meses para os financiamentos de
crédito direto ao consumidor (determinada em fevereiro), a redução de 20 PCT
(no caso de instituições ligadara cónglomerados) e de 10 PCT (para as independentes) no volume de recursos destinados
a esses financiamentos (em vigor desde
junho) foram fatores decisivos para a
perda de espaços do setor, cuja atividade
principal é o crédito de varejo direto ao
consumidor.
Segundo análise do vice-presidente
da ADECIF-RJ (também vice da Fmanceira Cédula), Jacques Cláudio Stivelman
— as financeiras estão sendo penalizadas
por algo que não causam.
— O Governo esquece — alega Stivelman — que houve um aumento real de
salários associado à perda da ilusão do
ganho monetário que desestimulou a
poupança levando as pessoas ao consumo. Esse consumo na verdade é compôsto na maior parte de compras à vista, pois
o limite de quatro meses provocou um
desestímulo às compras a prazo.
As financeiras têm como único instrumento de captação de recursos as
emissões de letras de câmbio. O presidente do Sindicato das Financeiras do
Rio, Deolindo Novaes, reconhece que as
letras de câmbio saíram favorecidas pelo
aumento de tributação das aplicações de
curto prazo, pois são títulos de 60 dias.

Entretanto, as limitações ao crédito ao
consumidor estão levando as financeiras
a uma necessidade menor de captação e,
conseqüentemente, encurtando o setor.
— Independente de todas essas medidas — alerta Stivelman — está havendo
um esquecimento da importância histórica que as financeiras tiveram e têm dentro do processo de desenvolvimento econômico. Durante a implantação do parque industrial brasileiro foram as financeiras que possibilitaram o escoamento
da produção através do crédito ao consumidor. Hoje não se pode apertar demais
as financeiras, porque amanhã a situação
muda, e o financiamento foi reduzido a
tal ponto que muitas financeiras acabam
fechando, como já ocorreu nos últimos
anos.
Apesar de todas as reclamações, os
dirigentes das financeiras não têm nenhuma ilusão de que as regras do jogo
determinadas pelo governo possam ser
alteradas favoravelmente ainda esse ano.
Ontem, em encontro fechado com o
diretor de fiscalização do Banco Central,
Tupy Caldas, os dirigentes saíram lamentando que ele se limitou a ouvir queixas e
reivindicações, sem acenar com nenhuma
medida concreta.
Nos grupos de trabalho reunidos,
ontem, além da análise do setor para ser
enviada às autoridades, predominaram as
questões operacionais. Os principais pontos discutidos e que hoje serão encaminhados para aprovação da plenária são a
abolição do limite de até 200 OTN (CzS
21.280,00) nos financiamentos de crédito
pessoal, a ampliação dos prazos de financiamento de serviços, como turismo nacional e seguros (que hoje também estão
limitados a quatro meses).
Ainda sob a ótica operacional, as
financeiras querem o direito de cobrar
taxa de cadastro a cada operação realizada, alegando que o prazo de validade de
um ano foi determinado para atender aos
bancos comerciais que só operam com
seus clientes tradicionais.
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Os pecuaristas João Lopes (E), Hélio Borges e Paulo
Borges foram à praça em sinal de protesto

"Praça do boi9 viveu dia
de nervosismo e irritação
Araçatuba — SP — A presença de
nuvens cinzentas no céu, prenuncio de
chuva após mais de 30 dias de uma já
preocupante seca, não animou ontem os
pecuaristas que costumam freqüentar a
Rui Barbosa, mais conhecida como
praça
"praça do boi", nesta cidade. Os
produtores — ao contrário dos corretores de
—
plantão e os agentes de frigoríficos
estavam apreensivos, ainda sem saber
como reagir à decisão do governo de
confiscar o boi gordo, um produto que
eles garantem ser escasso.
A praça, tal qual o pregão de uma
bolsa de mercadorias, amanheceu nervosa, movimentada, contrastando com o
fraco volume de negócios das últimas
"casemanas. Em Araçatuba, chamada a
do
a
oferta
do
boi",
nacional
produpitai
to havia caído a níveis mínimos, assim
como nos demais centros de criaçáo bovina, mesmo depois que o governo elevou
o preço da arroba de CzS 215 para CzS
280.

"Boi nâo aparecerá"

João de Oliveira Lopes, assíduo fre"praça do boi" e um dos
qüentador da
região, disse que
grandes pecuaristas da"porque
o governo
náo houve surpresa,
nos vinha ameaçando há muito tempo.
Mas, a esta altura achávamos que as
autoridades já tinham se convencido da
honestidade dos criadores sérios. Não há
boi suficiente para normalizar totalmente
o consumo", garantiu.
Em meio a sucessivas reuniões com
pecuaristas e donos de frigoríficos, o
presidente da Cooperativa Agropecuária
do Brasil Central (Cobrac) e do sindicato
rural, Carlos Olinto Brandão, repetia:
"O boi não vai aparecer nem com confisco, nem que seu preço seja elevado para
CzS 500 a arroba, porque simplesmente
se trata de um produto escasso." Sem
falar que o preço do boi magro continua
entre CzS 4 mil 200 e CzS 4 mil 500.
Irritado com mais uma intervenção
direta do governo no setor — ninguém na
Noroeste paulista esquece o confisco determinado em 1965 pelo presidente Castello Branco, que, na opinião de Carlos
Brandão, não melhorou a situação do
abastecimento e só prejudicou os produtores —, ele lembra que as autoridades
brasileiras "nunca" ajudaram o setor.
Foram os pecuaristas mineiros da
região de Passos, no Sul do estado, disse
ele, que por sua conta e risco introduziram o gado zebu no país, no início do
século. Ainda sem ajuda do governo,
foram os produtores do Triângulo Mineiro, de Barretos (SP) e Araçatuba quem
aprimoraram as raças zebuínas nacionais,

entre as quais se destaca o nelorc — o boi
branco de chifres curtos, que predomina
no rebanho sclc'cionado do país.
"Fomos nós também
que abrimos,
junto com nossos bois, as novas fronteiras do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
Rondônia e até no Acre", reclama'. "E
agora vem o governo querendo confiscar
um boi que não existe. Se existe, não é
nas quantidades estimadas pelo governo
c pela opinião pública."

Abates aumentam
Para Vilobaldo Peres, presidente da
União Democrática Ruralista (UDR) reo
gional do Noroeste de São Paulo,
"naciogoverno deveria é promover uma
nalização" do consumo, certo de que
• nenhuma medida, principalmente o confisco de bois nos pastos e confinamentos,
vai resolver a crise atual.
O abate desenfreado de matrizes na
época da recessão econômica, a seca do
ano passado c o aumento substancial do
consumo de carne depois do Plano Cruzado são, segundo ele, os fatores básicos
da falta do produto no país. A questão,
acredita Peres, só será resolvida com a
decisão — já em prática — adotada pelos
pecuaristas de reter suas preciosas matrizes (vacas reprodutoras) e de melhorar
suas pastagens. Será preciso, ainda, o
estímulo do governo "e não as ameaças
de confisco".
Seja como for, o Araçafrio — assim
como o Frigorífico Mouran — registrou
ontem um substancial crescimento da
oferta de bois para abate. O diretor do
Araçafrio, Eurico Benedito Filho, révelou já ter à disposição mais 200 animais
gordos para abater hoje. Uma melhoria
espetacular, pois a empresa vinha abatendo apenas 300 bois por semana, graças a
um acordo de entrega garantida, pelo
preço do acordo, feito com a prefeitura
local, a UDR e a cooperativa agropecuária.
"Melhorou mesmo", contou. "Tanto
que já tenho mais 250 cabeças para matar
amanhã e um nível de ofertas que garante
ao frigorífico começar a vender para
outros municípios." Antes disso, o açordo local só garantia o abastecimento do
município. Ontem, o Araçafrio já pôde
remeter carne para Campinas.
Eurico Benedito Filho, entretanto,
também acredita que os confiscadores do
governo deverão encontrar pouco boi
para abater na região. Ele mesmo teve
que buscar o produto, dias atrás,, em
Pontes de Lacerda, no Mato Grosso, a 1
mil 800 quilômetros de Araçatuba, apenas para cumprir o acordo com a UDR e
a Cobrac.

João Donato é reeleito
pela 3a vez na Firjan
Reeleito pela terceira vez, após seis
anos consecutivos, tomou posse ontem o
presidente da Federação das Indústrias
do Rio de Janeiro, Arthur João Donato.
Em seu discurso, Donato enfatizou a
implantação do complexo petroquímico
no Rio e como "maior objetivo" retomar
"reaíndices de crescimento econômico e
o
com
convívio
de
salutar
tar relações
governo federal".
afirQuanto a sua reeleição Donato
"quiseram
ma, que os empresários não
alterar seu presidente" como forma de se
"manterem unidos diante das mudanças
de que passará o estado após as eleições
de novembro". Na votação dos 100 sindicatos patronais, que integram a Firjan,
Donato obteve 93 votos e apenas um
nulo.
Como primeiro vice-presidente da
Federação reassumiu o empresário Edgard Julius Barbosa Arp. A diretoria do
Centro Industrial do Rio de Janeiro assumiu, ontem também, para o triênio

1986/89. Como presidente, reeleito, Arthur João Donato, primeiro e segundo
vice-presidentes, respectivamente, os
empresários Márcio Fortes e Edgard Juüus Barbosa Arp.
O empresário Márcio Fortes enfatizou em seu discurso a sua idade, 42 anos,
"ser o mais novo membro
mencionando
daquela Federação", o que em sua'opi"ajgum
nião demonstra a existência de
erro". Para Márcio Fortes o importante é
a "renovação dos conselhos", tantp da
Firja quanto do Cirj.
O presidente Arthur Donato enfatizou ainda o crescimento das indústrias no
Rio após o Plano Cruzado: a indústria
têxtil, segundo ele, cresceu 20% noiprimeiro semestre deste ano, em relação a
igual período do ano passado; a indústria
farmacêutica cerca de 30% e a de plástico
cerca de 40%. Esse crescimento, né entanto, para ele poderia ter sido maior
caso houvesse "um melhor entrosanffento
entre os governos estadual e federal"".

Klabin faz acordo para
acabar greve de 2 dias
Curitiba — A Klabin do Paraná,
maior fabricante de papel da América do
Sul, e o Sindicato de Trabalhadores na
Indústria de Papel de Telêmaco Borba
entraram em acordo, ontem, na Delegacia Regional do Trabalho em Curitiba. A
Klabin enfrenta, há dois dias, c segunda
— a primeira foi há
greve de sua história
25 anos — e 60% de seus 3 mil e 800
trabalhadores da área de produção e
expedição, segundo o sindicato, paralisaram as atividades. De acordo com as
informações do diretor da Klabin, Virgílio Castelo Branco, mesmo com a greve a
fábrica manteve a produção de 1 mil e
400 toneladas/dia de papel.
O acordo firmado ontem à noite na
Delegacia Regional do Trabalho, depois
de um dia inteiro de negociações, será
submetido hoje, em assembléia geral, aos
trabalhadores em greve. As reivindica-

ções dos trabalhadores eram: 100% de
IPC relativo ao período de março a
setembro, piso salarial de Cr$ 3 mil 693,
aumento real de 35%, produtividade de
25%, aplicação da escala móvel de salarios a partir de primeiro de outubro,
abono salarial equivalente a 240 horas,
pagamento de horas extras de 200% e
redução da jornada de trabalho de 46
para 40 horas semanais. i
No acordo ficou estabelecido que o
piso salarial será de* CzS 1 mil 950 cruzados e o aumento de CzS 400 para salários
até CzS 3 mil, de CzS 600 para salários de
CzS 3 mil até CzS 6 mil e aumenfo de
10% para salários acima de CzS 6 mil. A
empresa concordou em reduzir a jornada
semanal de 46 horas para 45 horas. As
demais reivindicações não entraram no
acordo.
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"O
—
é mau vendedor e pior compraestado
Brasília
dor", afirmou o ministro do Planejamento, João Sayad,
durante a rápida solenidade de posse do novo secretário do
i Conselho de Privatização, David Casimiro Moreira. Em
virtude dessa ineficiência, disse, o governo tem sido um mau
> -vendedor de imóveis e péssimo importador de carne,
ases,
Para o novo secretário de privatização, existem resis- tências naturais ao programa do governo nessa área devido a
*¦ conflito de interesses. Moreira reconheceu que o "estado
r brasileiro enfrenta uma
grande crise financeira cuja superação passa pela concorrência de vários fatores, entre os quais
destacamos o aumento da taxa de poupança interna e a
limitação das transferências de divisas ao exterior".
Constituinte define
*No entender de David Moreira, caberá ao futuro
Congresso Constituinte, representando a sociedade brasileira, definir as áreas de atuação do estado na economia. Ele
defende que ao estado sejam asseguradas as funções típicas
de governo destinadas à erradicação da miséria absoluta em
que vivem milhões de brasileiros.
Dentro desse contexto, explicou, é importante que o
programa de privatização também contribua para o fortalecimento e ampliação das estruturas do mercado de capitais,
em especial do mercado acionário.
O novo secretário de privatização concluiu relembrando
a
existência de insatisfações e resistências ao programa
"
de desestatizaçáo, "um processo normal quando se procura
provocar mudanças de atitudes, atendendo aos interesses
maiores do bem comum".
e

Capital
bobas

estrangeiro

de

sexta-feira, 10/10/86

Economia

JORNAL DO BRASIL

valores

nas

será

CMN
pelo
Brasília — Na próxima reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) deverá ser regulamentado a aplicação
de capitais estrangeiros nas bolsas de valores, segundo
anunciou ontem o presidente da Bolsa de Valores de São
Paulo, Eduardo Levy, depois de um encontro com o
ministro do Planejamento, João Sayad.
Apesar dessa medida, considerada por Levy como
positiva para o mercado, ele entende que o mercado de
ações somente se recuperará das pesadas perdas verificadas
nos últimos meses após a realização das eleições de novembro.
O que tem provocado embaraços e insegurança ao
aplicador, disse, é a expectativa de mudança de rumo no
Plano Cruzado. Sendo assim, em sua opinião, antes das
eleições sempre haverá desconfiança quanto à manutenção
ou não das regras do jogo no mercado de capitais.
Quanto à aplicação de capital estrangeiro nas bolsas,
conforme o entendimento de Levy, é possível que o
montante não supere a 300 milhões de dólares. Em sondagens realizadas recentemente no exterior, Levy sentiu que
os bancos e as corretoras estrangeiras só estão aguardando
regulamentação para aplicarem recursos nas bolsas de
valores do país.
O presidente da bolsa de São Paulo esteve também
com o ministro da Fazenda e com o presidente do Banco
Central, ocasião em que reclamou da taxação de 1%,
através do imposto de operações financeiras (IOF), nas
operações a termo. Explicou que, na realidade, essa taxação
corresponde a 25% do valor global das operações neste
segmento do mercado.
regulamentado

í
Impar Turismo
O primeiro prazer da sua viagem
VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
PASSAGENS AÉREAS - CRUZEIROS MARÍTIMOS
RESERVAS DE HOTÉIS
Tel.: PBX (021) 224-7998
Rua da Assembléia, 35
Mk IMPV 33224
9.° andar

INDUSTRIA MECAIMICA S.A.
Companhia Aberta
CGC 33.051.186/0001-67
RESUMO DA ATA DA 809 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 09 DE SETEMBRO DE 1986
Local, data e hora: Sede da Empresa, na Rodovia Prcs. Dutra, 2660, nesta cidade, às onze horas do
dia nove de setembro de mil novecentos e oitenta e sois. Presenças: Totalidade dos membros do
Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Sr. Paulo Virgílio Didier Barbosa Viana. Secretário:
Sra. Glaucia Maria Guerrieri Barbosa Viana. Deliberações: Foi.deterrninada, por unanimidade de votos, a abertura do escritório da CBV a funcionar na Rua Sete de Setembro, 111, grupo 2201, Centro,
Rio, RJ, em imóvel de sua propriedade, tendo como finalidade o atendimento aos acionistas da Empresa. Rio de Janeiro, 09 de setembro de 1986. Paulo Virgílio Didier Barbosa Viana; Maria Francisca
Gabiria Sheehan Barboza Vianna; Yapery Tupiassu de Britto Guerra; Antonio Carlos Didier Barbosa
Vianna; Maria Isabel Sheehan Barboza Vianna, Glaucia Maria Guerrieri Barbosa Viana; Helena RiVianna. Cópia fiel do livro próprio. CERTIDÃO:
beiro Alves Barboza Vianna; Paula Sheehan Barboza
Processo n» 70.558/86 - CERTIFICO que CBV - INDÚSTRIA MECÂNICA S/A arquivou nesta JUNTA
sob o n9 146.315 por despacho de 24 de setembro de 1986 da 4- TURMA, ARCA de 09.09.86, que
deliberou sobre a abertura do escritório da CBV, a funcionar na Rua Sete de Setembro, 111, grupo
2201, Centro, Rio, RJ, do que dou fé. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO, em 24 de setembro de 1986. Eu, WILMA DE ALCANTARA PEREIRA escrevi, conferi e assino, Wilma de Alcantara Pereira. Eu, CÉLIO JUNGER VIDAURRE, Secretário Geral da JUCERJA, a subscrevo e assino, Célio Junger Vi- A r OU
«««*">«
'
daurre. Taxa de arquivamento - Cz$564,90.
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AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS NP 1737/86
A ARSA — Aeroportos do Rio de Janeiro S.A. comunica
que receberá propostas em 03/11/86 para a contratação
dos serviços de transporte de Empregados em 26 (Vinte e
Seis) linhas, em ônibus com poltronas reclináveis.
Poderão participar as empresas que possuam, à época da
licitação, capital registrado e realizado de Cz$ 200.000,00
(Duzentos mil cruzados), tenham meios para realizar o
transporte no mínimo em 8 (oito) linhas e estejam registradas no DTC/RJ.
O Edital e os demais documentos de Licitação encontramse à disposição dos interessados na sala 542 do Prédio da
Administração do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, à Estrada Maracajas, S/N9 - Ilha do Governador-RJ,
no horário de 13:00 às 17:00 horas. Rio de Janeiro, 10 de
Outubro de 1986. Comissão de Licitação.
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ESCLARECIMENTOS DO IBC
Arvorando-se em defensores auto-nomeados dos produtores de café, alguns articulistas tèm procurado,
mediante análises e insinuações fantasiosas, levantar suspeitas sobre a importação de café pelo Brasil
Apesar do absurdo das assertivas, mas em respeito á opinião pública e conformo as diretrizes ao Governo
Federal de tratar todos os assuntos administrativos com a maior transparência, apresentamos abaixo os
esclarecimentos que evidenciam o acerto da importação.
Em primeiro lugar, deve-se assinalar que a atual Diretoria do IBC foi, recrutada entre produtores de café. Os
diretores de Exportação, Produção e Consumo Interno dirigiam cooperativas de produtores e integravam a diretoria
do Conselho Nacional do Café. O presidente da Autarquia é produtor de café em São Paulo e Minas Gerais.
Em que pese a condição de produtores, temos a consciência de que não somos diretores a serviço deste ou
daquele setor da economia cafeeira. Nossa obrigação é propor às autoridades responsáveis aquilo que melhor
ao interesse do Pais. Assim, ao sugerir a adoção de um programa de importações, nós o fizemos
atender
pareça
convencidos da sua necessidade. Ao implementá-lo utilizando o serviço de cerca de duas dezenas de empresas do
Rio do Janeiro. São Paulo. Espínto Santo o Minas Gerais, procuramos, obviamente, dar-lhe plena transparência.
Como. de resto, têm sido todas as decisões do Instituto nesta administração, com a participação permanente das
lideranças da produção, comércio e indústria. Insinuar que. através de uma operação de valorização, tenha-se
pretendido privilegiar tão grande grupo, é desvio que só pode ser atribuído aos que têm a boca torta pelo uso do
cachimbo ou a uma total desinformação, o que ô mais provável.
As razões da Importação
Há cerca de dois meses, apoiado "robusta",
na aprovação das autoridades
monetárias competentos, o IBC iniciou a
operação de compra de café da variedade
equivalente ao "conillon" produzido no Brasil. Nesse processo,
mais
de 30 dias. adquirimos cafés provenientes da Bolsa de Londres (London Coffee Terminall,
que se estendeu por
em quantidade e valores muito inferiores aos divulgados pelos críticos da operação.
O fato de o Brasil, o maior produtor mundial, importar café causou espanto. Por que importar se o estoque
brasileiro, em 01/10/86, era estimado em 19,5 milhões de sacas? É preciso, porém, ter presente que essa
disponibilidade deverá suprir o consumo interno o as exportações até a entrada da próxima safra, o que somente
ocorrerá a partir de agosto de 1987.
Em primeiro lugar, é importante observar que, dessa disponibilidade de 19,5 milhões de sacas, apenas 2.5
milhões estão em mãos do IBC, o restante está com a iniciativa privada. O consumo interno que. impulsionado pelo
aumento de renda, volta ao ritmo das 600 a 700 mil sacas mensais, poderá consumir algo em tomo de 7 milhões de
sacas no período. A exportação, por sua vez, nâo poderá ser inferior a 1 milhão de sacas/mês. Além disso, como
ocorre com qualquer produto, os produtores, maquinistas. comerciantes e industriais mantêm um estoque de
trabalho que se situa entre 4 e 5 milhões de sacas. Se cotejarmos os números aqui citados, veremos que o estoque
residual, desta para a próxima safra, revela um déficit de 1 a 2 milhões de sacas. Importar café. consequentemente,
era e é uma consideração necessária aos que têm a responsabilidade de propor a política cafeeira. E não importa
quanto desses 19.5 milhões de sacas sejam da variedade "conillon".
Operação de compra
Identificada a necessidade de importar, cabia ao IBC avaliar a melhor maneira de executá-la.
A decisão de se optar pela compra de café recebido da Bolsa — e mais especificamente da Bolsa de
Londres — tem sua razão no fato de que, além de atingir o objetivo de reforço dos estoques do IBC, estaríamos,
também, testando o suposto excesso de oferta que estava deprimindo os preços internacionais e inviabilizando as
exportações brasileiras.
A operação de comrpa provocou uma elevação dos preços externos da ordem de US$ 50/saca o possibilitou
o registro de vendas externas da ordem de 2 milhõos de sacas para os meses de setembro e outubro. Assim,
utilizando a mesma aritmétrica dos defensores da baixa, a operação teria rendido, como efeito colateral, US$ 100
milhões ao Brasil.
A técnica de levantar suspeição prévia sobre os atos do IBC nâo ó nova. Infelizmente, ela tem provado sua
eficiência, que se reflete, hoje, na imagem denegrida do órgão e na perda de poder político da cafeicuftura. O
descrédito da ação brasileira, responsável por um terço da ofeta mundial de café, tem como conseqüência
lógica a
depressão dos preços. A divulgação aqui das idéias de que o Brasil iria vender, entregar de "presente" ou. até
mesmo, nào pagar o café comprado, ê o simples reflexo de uma campanha comandada do exterior, pelos que
precisam, por suas posições, baixar o preço do café, sob pena de prejuízos com suas especulações na Bolsa.
A elevação das cotações internacionais favorece aos países produtores e, de modo especial ao Brasil, cujos
preços, internamente, estão, hoje, cerca de 15% acima dos valores registrados nas Bolsas de Londres e Nova
Iorque. Descontenta, certamente, os grandes grupos que apostaram na baixa, ao provocar, diretamente, um
movimento de alta. ferimos interesses poderosíssimos. Os interesses contrariados, como transparece, procuram
gerar dúvidas a fim de desarticular a clara política do IBC — o que não acontecerá.
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
A DIRETORIA

investe

no

espa^o.
espaço.

-jj^r
C9||||:
xN
1
'IPiimmHBBfflBBI
^mBKS

¦f":
x

\
Wlm.
-m,
^Tmfnithfi
f?
"til

¦'

P
1

x
X
wBBEli
^JHbhb|

microtec
E TAMBÉM:
PCPAQ
XTPAQ
0 MENOR.
PREÇO
0 MENOR
PRAZO DE
ENTREGA.
VENDA - TREINAMENTO - ASSIST. TÉCNICA

I:
jf,

...

x.

fm
fm

canais»
í
INFORMÁTICA EMPRESARIAL I
RJ. R Sete de Setembro, 99/11.° and. Tel.: (021) 224*7007
SP. R. Haddock Lobo, 337/7° and. Tel.: (011) 231 0799

DNER MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
DEPARTAMENTO NACIONAL
A / DE ESTRADAS DE RODAGEM
TOMADA

DE

PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO
"O Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem, promoverá, através de sua Divisão
de Coordenação Auxiliar, licitação por Tomada
de Preços para seleção de firma para a prestacão de serviços de conservação ordinária do
Centro Rodoviário, do Rio de Janeiro, situado à
Rodovia Presidente Dutra, km 163 — Parada de
Lucas (RJ).
A apresentação das Propostas será às
10:00 horas do dia 24 de outubro de 1986, à Av.
Presidente Vargas, 534 12° andar (RJ).
O Edital n° 12/86, correspondente, está à
disposição dos interessados, na Se.PST, Av.
Presidente Vargas, 435/8° andar (RJ), onde as
firmas ainda não cadastradas poderão se cadastrar."
Saudações
(a.) ENG° AMÉRICO JOSÉ F. GUIMARÃES
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Economia
Ações do IBV

Baixa

da

pregão
mudanças até as eleições, em 15 dc novembro",
do divulgado dentro do que projetava o mercado (de
disse.
Cz$ 8 a Cz$ 12, com embarque menor, c dc Cz$ 17 a
Cz$ 20 se os embarques tivessem sido normais).
Para Gilberto Zalfa, a partir das eleições o país
deve mudar para melhor, na medida cm que certaSegundo Zalfa, o mercado dc ações não está
mente serão feitos ajustes na economia, regularizanbom, pois é ativo apenas com ações da Vale do Rio
do alguns setores e estimulando a desova de estoques.
Doce. Isso, na sua opinião, não é suficiente para fazer
a bolsa estabilizar. "E preciso uma injeção de ânimo
A Bolsa do Rio movimentou Cz$ 696 milhões
para reverter o quadro atual, muito nebuloso para o
913 mil, volume inferior em 11,4% ao contabilizado
investimento em ações".
na véspera. O mercado de opções respondeu por Cz$
Os baixos preços das ações levam Gilberto Zalfa
265 milhões 257 mil, com as opções da Vale conccna recomendar que os investidores façam uma carteira
trando os negócios. As séries mais procuradas, Xuxa
de longo prazo. "Os preços estão uma brincadeira.
c Yopa, tiveram quedas acentuadas nas cotaçõcs. A
Formar uma carteira a esses preços é resultado certo
CJX baixou 37,2%, fechando cotada a Cz$ 9, e a CJY
caiu 24%, com prêmio de Cz$ 38 no Final, quando a
para o investidor com objetivos de longo prazo. A
curto prazo, o quadro é incerto, sem perspectivas de
máxima foi de Cz$ 75.

A Bolsa dc Valores do Rio de Janeiro voltou a
operar em baixa, com o 1BV médio recuando 0,3% e
situando-se em 3.529 pontos. O fechamento do
mercado também foi fraco, com o índice cm 3.527
pontos (queda de 0,2%). As ações da Vale do Rio
Doce, principal sustentáculo do mercado, caíram
1,42% na média, com o papel preferencial ao portador cotado a Cz$ 1.100 no fechamento do pregão. O
balanço mensal da CVDR apresentado na véspera,
com lucro de Cz$ 11,32 (por lote de 1 mil ações), não
foi suficiente para segurar o mercado.
O diretor da Corretora Multiplic, Gilberto Zalfa, entende que os números apresentados pela Vale
estavam dentro do previsto pelos analistas, principalmente porque a empresa teve uma redução no
volume de minério exportado. Achou bom o resulta-

Maiores altas
57.00
Text, GabnolC PP
8.92
Bco Nacional PN-E.
Bc» Brasil PP 3.95
3.10 .
BradescoPSE2.96
Montreal PP
Maior»* baixas
22.45 .
VotecPP
17,23
AcesitaPP
14.44
MuIlerPP
13.98
Aços Villares PP
12.08
SkJ. Informática PP

B. Nordeste PP
B.AmazoniaO
ItaubancoPSEBenzenexPrt. PP
Cosigua PS

Banco Boavista SOLUÇÕES RÁPIDAS E OBJETIVAS. FALE COM O GERENTE. Banco Boavista

de Valores

do Rio de Janeiro

Mercados

Resumo das Operações

MoinhoFlumtnenaflOP 620 136.00 135.00 135.00 135.00 135.00 150.17 1
MontfMlPP 12.500 4.15 4.15 4.17 4,20 4.20 2.96 69.50 5
MotoradioPP 13 300 4.50 4.50 4.60 4.50 4.50 - 3.23 140.63 6
MuoNwIrrrwo*PP 21.000 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 - 3.23 - 30,00 4
MutarPP 558 520 4.50 3.80 3.97 4.50 3.90 -14.44 283.57 166
Mu PS
2 000 3.20 3.20 3,20 3,20 3.20 2,56 21.33 1
104.17 2
Muttitsxtti PP 5.100 2,80 2.48 2.50 2.80 2.48
N*x>nilON--E 1.797 7.29 7.29 7.29 7.29 7.29
130.18 4
NkkxmI PN - 28 587 6.50 6.50 7.08 7.29 7.29 8,92 124.21 7

338
Lote:
7.252
More. Futuro de índice:
87
254
Mercado a Termo:
265
12.900
Mercado de Opções-Opções de Compra:
5
9
Ejcprclcio de Opções:
(Não houve Negociações)
Fgturo d liberação:
(Não houve Negociações)
Futuro c/ retenção:
696
20.416
TpTÂL GERAL
(-0,3%)
IBV Médio
3.529.26
(-0,2%)
3.527,66
IÔV no Fechamento:
Das 66 ações componentes do IBV, 15 subiram, 40 caíram, três
permaneceram estáveis e oito não foram comercializadas.

Titulo*

Gtd Abt. Min. M*d. M4k. F«ch Osc I.L
Mil.
Arx>
N»g.

AcasrtaPP
Acta Vi!l« res PP
AdbboaOaPP
AdubosTrevoPP
AorocereePP
AmoPP

37.700 6.95 b.80 6.10 7.50 0.50 -17.23 132.61 18
141.18 1
1.000 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
11.300 5.60 5.60 5,60 5.60 5.60 -1,76 350.00 5
127.064 1,35 1.30 1.32 1.40 1.30 - 3.65 146.67 21
116.96 5
2.000 6,20 6.20 6.20 6.20 6.20
7.350 16.00 15.70 15.94 16.00 15.70 - 3.00 103,51 5
50 2.000.00 2.000.00 2.000,00 2.000.00 2.000,00 333,33 1

PBcaembu PP 171.300 0,85 0.86 0.88 0.90 0.85 3.53 51.76 9
PapeJSkroPrt. PP 122 820 3,80 3,40 3,65 3,80 3.65 - 3.96 77.66 29
Pirwtounn PP 26 700 4,20 4.20 4.21 4.30 4.30 -1.41 145.17 12
Psranapanema PP 83 486 13.00 13.00 13.31 13.50 13.40 - 0.89 100.08 46
PwxaPP 2 000 3.29 3.29 3.29 3.29 3.29
164,50 1
Pars.Columbia PP 50 000 1,04 1.03 1.04 1.04 1.03 EST 74.29 3
PWrobrasON 134 648.99 810.00 630.64 649,00 649.00 - 2.70 193.98 9
PstrabrasPP 63931 1.350.00 1.300.00 1 339,88 1 360,00 1 340.00 0.96 219.11 103
PGtrotoo Ipranga PP
26341 3.20 3.00 3.09 3.30 3.30 - 4.83 171.67 19
PWtBmtJPP 24.307 5.60 5.20 5.40 5.70 5.20 -1.46 300.00 8
PWBrtOP 2.100 7,50 7.50 7.50 7.50 7,50
258.62 3
1
PfomtttiPPE- 1.344 1,80 1.80 1.80 1.80 1.80 -10.00

Rml Participações AS
30 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
16000 1.25 1.15 1.16 1.25 1.15
Rtiean PP
B^mawwON 54 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
68.18
RnpvndaftMPPE- 54.000 5,20 5.20 5,42 5.50 5,50 - 9.37 89.49 12
B.BnwilON 2 865 326.00 325.00 334.76 350.00 350.00 0.36 50.39 23
Q.BrasilPP 9.248 450.00 450.00 467.33 500.00 469.90 3.95 51.81 92
4,50 4.50 4.50 4.50 EST
1
B.NordestoPP 10 270.00 270,00 270.00 270.00 270.00
85.28
Sada Sul Americana PP 500 9064,50
280.00 250.00 263.53 206.00 260.00 - 8.00 128.11 32
Sam*nOP
5
B. Boat OS 783 19.50 19.50 19,50 19.50 19.50 2.63 121.12
1
B^wJPP 410 10.50 10,50 11.00 11,00 11,00
26.00
Sahba Partiopaooaa PP 1.000 0,70 0,70 0,70 0.70 0,70
ShaipPP 127.871 24.50 21,00 22.52 24,50 21.00 - 4.05 173.23 89
BaneapaPP 800 2.80 2.80 2.81 2.85 2.85 - 5.07 45.32
PrtPP 1.000 20.50 20,50 20.50 20.60 20.50 - 0,44
1
SharpMom***
Baptists S<tva PP 700 2,00 2.00 2,00 2.00 2.00
PP 6 700 10.20 9.00 9.17 10.20 9.00 -12.08 54.26 7
Barbara PPE 13386 6.59 6.00 6,52 6.59 6.59 -1.96 93.14 20
Supergaabraa PP 26.800 3.07 3.00 3,03 3,20 3,01 -0,66 131.74 15
Barrotlo Araujo PB 4.500 9.00 8.50 8.63 9.00 8.51 -4,11 239,72
BeJpoMinmraOP 18.440 61.00 61.00 61,00 61.00 61.00 -0.15 183.18 16
70.00 70.00 70.00 70.00 70,00 EST 155,21 1
Betpo Mmoira PP 24.184 48.50 47,50 48.06 49.00 48.00 0,31 163.41 15 TatarjON
Tatar] PN
140,00 140.00 140,00 140.00 140.00 EST 178.80 1
Beigo Minoirn Prt. PP 7.434 45.00 44.99 45.02 45,60 44,99 -1,47
TranatoraailPP 84.588 2.80 2,40 2.51 2.60 2.52 - 0,79 228.18 22
Baiuanex Prt. PP 9.100 0.61 0,60 0,61 0.81 0.61 10,91
Bicidetas Catoi P8 3.180 96,00 89.90 90,86 95.00 89,90 - 4.36 152.19 TranabraailPrt. PP 49.000 2.20 2.10 2.16 2.45 2.20 - 5,26
8
BradescoOSE 11 13,50 13,50 13,50 13.50 13,50 3.85 79,41
TrichaaPP 1.452 7.50 7.50 7,50 7,50 7,50 7,14 174,42 1
Bn^JeacoPSE 32.012 13,50 13,20 13.63 14.00 14.00 3,10 85.19 18 Tromtoini Prt. PP 2.000 1,70 1.70 1.70 1.70 1.70
1
Bnjrioaco InvOS E— 2 000 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 EST 131,25 1
Bradaaco Inv PS E— 1.752 21.00 21.00 21,00 21.00 21.00 EST 127.27 4
UniparON 378 2.56 2.56 2.55 2.55 2.55
1
Brahma OP 1.396 24.00 24,00 24.15 24,50 24,50 1.17 284.12
13 58 700 "7 2 32 237 0 87 2,°-91 4
Brahma PP 7.098 22.00 21.00 21.75 22,00 21,50 -1.32 290,00
UniparPe 221MB 2,86 2.76
2.81 2.90 2.79 - 0.71 216.15 55
Caia Brasília PP
Casa Míiason PP
CataguososLeop OP
Cataguases Leop. PA
Cbv - inds. Mecanicas PP
CarTngPP
ComigNov. PP
Cbrari Prt. PP — R
Coido* Fngcx PP
ContabPP
ConsLAUndenb Nov. PP
Corroa RtowroPP
Cosigua PS
OamerPPE —
CraáaíPP
CmmúoSulPP
D F.Vasconcotos PA
O.F.ywconcok» PB
Docas PP
DowaPP

38.007
20.000
29.054
245.337
5.000
152.766
574 512
75.250
5.300
1.000
22.991
10.000
2.000
8.700
51 £00
7.750
6.300
4.750
16.100
3.500

1.90 131 1.86 1.91 1.81 0.54 206,67
180,00
0.90 0,90 030 0,90 0.90
4.70 4.51 4.54 4.70 4.60 -1.31 504.44
8.35 8.01 8,24 8.40 8.10 -0,96 749.09
17.80 17,80 17.70 17.80 17.60 0.57 104.12
0.85 0.84 0.85 0.98 0.85 -10.53 170,00
0.77 0.75 0.77 0.78 0,77 5,48
1.10 1.00 1.07 1,10 1.00 -2.73
278.57
7.80 7.80 730 7.80 7.80
12.70 12.70 12.70 12,70 12.70 -2.31 71.35
1.00 1.00 1,00 1.00 1,00
14,00 14.00 14.00 14.00 14.00 EST 311.11
3.06 3.05 3.06 3.06 3.05 8.93 217.86
130.00 130.00 131.45 148.00 148.00
1.19 1.19 1.20 1.20 1.20 EST 66,67
8.00 2.80 7,86 6.00 7,60 -0,52 306.40
13.99
13.99
12.50
2.40

13.99
13,99
12.50
2.40

13.90 13,99
13.99 13.99
13.00 13.00
2.40 2.41

13.99
13.99
13.00
2.40

- 0.07
- 0,07
- 6.07
- 6,88

279,80
168.98
49,24
171.43

5
61
5
17
26
16
3
1
3
3
1
?
6
3
2
2
2
3,

ErfeaPS 639 2.80 2,80 2.80 2.80 2.80
53.06 1
EtobraPP 12.500 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 -1.24 71.29 3
EtetromotomsWogPP 20.000 136.00 135,00 135,00 135.00 135.00 215.31 2
EJumaPP 31.496 230 2JO 232 2.41 2.20 0.43 257.78 22
436,26 4
Estate PP 17.906 17.00 17.00 17.45 17.50 17.50

Vila R*> Dace OP 1.400 706,00 670.00 696.64 706,00 670,00 0.29 11136
VateRioOooePP 186.254 1.130.00 1.100.00 1.128.81 1.180,00 1.100.00 -1.42 118,25
VarigPP 154.480 15.50 15.00 15.34 16.01 15.00 - 3.89 128.91
VarolmePP 193.960
032 030 0.84 0,95 0.96 -6.62 00.00
VotacPP 197.000
0.50 0,36 0.38 0.50 0.42 - 22.45 126.67

10000

Industriai RormPP
IneperPP
lochpâPP
ItapPP
ItaubancoPSE- ttautacPS

5 2.000,00 2.000,00 2 000,00 2.000.00 2.000.00
898000 3.90 3.99 4.00 4.00 4.00
36.700 24.90 23.50 233 24.99 23.51 -33 326.03
26.100 3.90 330 4.04 4.20 4,10 - 0,40 387.27
900 15.00 1630 15.00 15,00 15,00
82.42
1.000 9.00 9.00 9.00 9,00 9.00 EST 25.71

11.50

11.50

J.H.SartoaPP
João Fartas OP

8.000 2J0 2.30
61 64,60 64.60

Kapior.waberPP

12.160

6.20

6.50

11.50

11,50

2.47 2.64 2.64 > 4.63 224.55
64.48 64.50 64.60 1.51 467.32
632

6.20

6.60 -7.91

14060 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00
Labo Elatronica PS
Lam.N*aonal Metais PP —B— 478.000 0.60 0.56 0,57 0.60 0.60 - 8.07
1.500 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -11.61
UmasaPP
2317 68.00 68,00 68.00 68.00 68.00
Lojas Amencanes PS
27.000 3.20 3.00 3.07 3.20 3.00
Londnmaiiaa PP
87.420 2.50 2.50 2.62 2.60 2.63 - 3.32
Liana PP

61.26
14.71
71,25
125.00
90,91
98.03
374.29

6
36
1
1
3
23

-2.33 262.50 134

Opções de compra
TH*
lüCr'
CIL/II»
Em.
Binoodo Brasil PP
Vaie Rw Doca PP

Ul

IUt»)

OTN (pontos)
Outubro
99437

D.F.1
Btbm
Gbma
Nm> Ufl
Urvna
Mardàl Juntar

OP
PB

060
060
000
060
000
030
060
030
000

700 408.67 480.67
1.000 14,85 14.86
10.000 7.63 7.64
2.46 2.46
10.000
6000 7.01 7.01
2J0 2M
20.000
3.29 3.29
10.000
40.000 0.40 0.48
2.034 4.40 4.46
10.000 4.46 4.46
60.000 1.423.00 1.423.06
276.86 275.86
23.36 23.41
20 000 2.33
20000 2.99 2.98
40000 3.02 3.03
2.000 16.92 15.92

Novembro
96.100

Taxa % mès
4,23

4,4Z

LBC (pontos)
Novembro
97 441

Banco Cantral do Brasil

Dozembro
97.114

Taxa % mès
Z,91

Z,6T

CDB (pontos)
Outubro
93.750

Novembro
92.S29

Taxa % anual
—48,08

BB.2Z

BMEF
CDB (pontos)
Outubro
13.810

Novembro
92.916

Janeiro
92 450

OURO (CzS)
Dezembro
355.42

Fevereiro
380.00

Abnl
430.00

IBOVESPA (pontos)
Outubro Dezembro
9.500 10.603
CAMBIO (Cz$ por US$)
Janeiro
Dezembro
15,20
14,50

Março
17,40

BMSP
OURO (Cz$)
Dezembro
357.60

Fevereiro
384.00

Abnl
41900

ALGODAO (CzS/15 kg)
Dozombro
Outubro
295.00
276.00

Março
300.00

BOI GORDO (Cz$/15 kg)
Suspenso
SOJA (CiS/60 kg)
Sem cotaçdo
CAFE (CzS mil/60 kg)
Março
Dezembro
3.703.00
3.105,00

Maio
4.201,00

NOVA IORQUE
COBRE
Outubro
58.55

Indicadores
FGV HPE
IPCA
mansaI Acum mensal Acum. mansa! Acum.
no ano
no ano
no ano
-011 -0,58
-0,11
42,9 1,83
março
0,78
0.67 -0,87 42,08 2,31
abril
1,4
2.08 0,32 42,54 2,31
maio
1.27
3.38 0,53 43,29 0,53
un
1.19
4.61 0,63 44,19
ul
223,65
3e janeiro dezembro de 1986
16,23
De janeiro de 1986
14,32
De fevereirod)
11,23
De(1feverèiro(2)
(inflação média do período vai de 15 de janeiro a 15 de
fevereiro
em relação à de 15 de dezembro a 15 de janeiro
|2)inflaçâo
média de 31 de janeiro a 27 de março

•Mim

VakiiM N*'
493.79 497.28 348.083.00
1435 14.86 14.850.00
7.63 7.64 76.392.00
2.46 2.45 24.500.00
7.01 7.01 36.060.00
2JB 2.8B 67.600.00
3.29 3.29 32.900.00
9.48 9.48 379.200.00
9.071.64
4.46
4.46 4.46 44.600.00
1.423.08 1.423.08 86.364.500.00
275,88 275.86 551.720.00
23.36 23 JB 47.763.00
2.33 2.33 46.68400 2
2.98 2.98 59.800,00
3.02 120.742.00
3.01
16.92 15.92
31.840.00 2
87.266.606.64 29

Produção Industrial
Braafl Ma da Janairo SAo Paula
manaal 12 maaaa manaal
1088 mmml 12 maaaa
Jan. 14.84 7.92 10.0 2.67 18.52 7.54
Fav. 1.79 7.11 -6.49 1.57
2.39 6.91
Mar. 10.87 8,18 2.72 2.29 13.54 8.47
Afar. -3.14 8.08 1.97 2.34
0.58 8.42
1.07 7.96
fctoi. 2.36 7.66 0.21 2.59
2.09 7.45
Jun. 2.78 7.10 -0.63 2.73
6.4 3,17 11,25 7.65
Jul. 9.36 6.89
8.77 7.43
Ago. 8.47 7.06 2.87 3.91
Sat 1236 7.70 8.76 4,54 12.89 8.02
Out * 13.01 7.87 11.00 4,61 13.47 8.13
Now. 10.17 8.0B 12.35 5.32
9.26 8.2
OaL 12.10 8.50 14.49 6.36 13.74 8.83
1898
J»v 11.83 8.X 11.80 6.52 11.14 8.45
Fav. 13.23 9.15
17,3 8.16 14,27 9.3
Mar. 3.87 8.58 5.36 8.02
2.26 8.35
10.7 8.66 26.99 10.23
Aiy 19.63 930
Mai 11.23 10.8B 14.69 10.26 11.30
Jun. 13.54 11.53 16.27 12.93
12.18
— 13.08
83 12.2
Jul. 11.31 11.88
—
Ago. 8.22 11.62
Ouro
Mercado & vista (CzS/g para lingotes de mil gramas).
—
Banco do Brasil
Degussa
340,00 352,00
Goldmine
342,00 250,00
Ourinvest
337,00 347.00
340,00 352.00
Real Metais
Safra
342,00 353,00
Fundidoras, fomecedores e custodiantes credenciados as Bolsas
de Mercadorias e de Futures.

FERNANDES

sobre o nosso mais ítòvo empreendimento
na Barra da Ti]u^MfÍRTY PLACE

BBF

Dezembro
59.10

Janeiro
59.30

CHICAGO

CLG DEZ 450.00 86.00 86.00 10 86.000.00
CJQ OUT 1.800.00 0.08 0.06 2 070 11 830.00
CJR OUT 1400,00 0.39 0.08 38 430 2.650 550,00
CDS OUT 1.800.00 0.06 0,08 495 4.315.00
CJT OUT 900.00 215.00 229,07 1 210 27 815.060.00
CJU OUT 800.00 320.00 324.09 440 14.280 000.00
CJX OUT 1.200.00 9,00 14.17 66.441 92.779.100.00
CJY OUT 1.100,00 38.00 54.02 18.486 99.780.000.00
CJZ OUT 1.000.00 100.00 131.29 810 10.836.000.00
CLG DEZ 1.300.00 60.00 60.00 10 60.000.00
CIH DEZ 1.200,00 140,00 140.00 300 4.200 000,00
CU DEZ 1.000.00 238.00 256.26 490 12.566.900.00
CU DEZ 1.800.00 3.50 6,41 830 449.430.00
Qtde total Volume total
12 900.200.000 266.267.176.00

Mercado a termo
H*a OuMt
(mfl)

volume

Mercados .Futuros

Inflação

MagntfUPA 10000 13.60 13.60 13.50 13.60 13.60 -10.00 241.07 1
MsngatlPP 30 400 3.00 3.65 3.66 3.80 3.55 -6.91 107.65 14 Qgg
ManoainnnnOP 329496 3.10 3.00 3.07 3,10 3.06 -0.66 109,64 90 .
080
MmnosmannPP 12360 2.60 2.60 2.61 2.70 2.60 0,77 118 64 11 T"J"—'"
000
Mandas Junior PA 119.600 6JO 8.00 8.06 8.60 8.00 -4.40 164.91 39 Unpv
, _ PB™ 080
MendesJureorPG 308068 9JO 9.00 9,08 83) 9.10 -6.41 154,07 99 Uo*m
Va* PP
Meridional PP 10.000 2.36 2.36 2.35 2J6 2.35 EST 69.12
000
MicrckbPP 11.254 2.49 2JO 2.45 2.49 2J0 -1.21 76.66 4
Madeira PP 40 400 2.60 2JO 2J8 2.60 2.40 -3.94 45.77 16 TOTAL 254.734

GOMES DEAIJ|||A,

6
123
60
32
23

CatfatPP 89.000 1.55 1.40 1,57 1.68 1.88 57.00 104,67
PVamidaa Braatfa OP 20.000 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 5.26 133.33
Ptra/radaaBraaffaPA 60.100 0.80 0.80 0.80 0.66 0.60 EST 150.00
SotomcoPP 500 9.60 9.50 9.60 9.50 9.50
121.79

11.60
4
25
10
2
2

6,20
9.50
1.00
0.70
1.00

Bolsa de Cereais de São Paulo
ARROZ — 60 KG
GRÁOS LONGOS [AMARELÃO EST. CENTRAIS)
330 00/350.00
TIPO 1 (EXTRA)
280.00/300.00
TIPO 2 (ESPECIAL)
240,00/260.00
TIPO 3 (SUPERIOR)
—
AGULHINHA
GRÃOS LONGOS FINOS
330,00/350.00
TIPO 1 (EXTRA)
TIPO 2 (ESPECIAL) 305.00/320.00
GRÁOS
DE
QUEBRADOS
180.00/200.00
GflAÚDOS TIPO 2 (3/4 ARROZ ESPECIAL)
Amendoim
—
Em casca, especial HPS-25kg
ótao da So)a
4,85/4.90
Degomado, a granel-P/Kg
Refinado-20 latas 90 ml 124.00/125,00
Soia-60 ka — CJF
137,00/141.00
SáO Paulo
Batata —60 kg
349.80
Lisa, especial
270.00
Lisa, de primeira
199.80
segunda
de
Lisa.
319.80
Comum, especial
229.80
Comum, de primeira
150.00
Comum, de segunda
Gabola — P/Kg
4,50
Do estado, pera (Piedade)
De Pernambuco, pera
4,50
Milho nacional — 60 kg
Sáo Paulo CIF GRL (Isento ICM) 87.00/90.00
79.00/02.00
Paraná FOB GRL
Faiiio — P/M kg
Carioquinha tipo 1 (extra) novo 490.00/500.00
Carioquinha tipo 2 (especial) 440,00/450.00
Carioquinha tipo 3 (superior) 400.00/410.00
Preto tipo 1 (extra) novo 370.00/380.00
Preto tipo 2 (especial) 340.00/350.00
Rajado tipo 1 (extra) novo 500,00/510,00
—
Rosinha tipo 1 (extra) novo
Rosado tipo 1 (extra)
450,00/460.00
—
Soia 60 kg CIF
134.00/137.00
Sáo Paulo
Ponta Grossa — PR 135.00/137,00

Concordatária

FabncaBanguPP 2000 3,20 3.20 3.20 3,20 3,20 - 4,19 320.00 2
ForbesaPP 7.500 630 8.20 8,28 6,30 6.20 1,45 91,01 4
FerroligasPP 5.000 6.60 6.60 6.80 8.80 6.80 - 7,04 98,51 1
FfKteuIPP 37.029 1.80 1.75 1,79 1,06 1.79 -1.66 179,00 19
RopPP 730 29,00 28.99 28.99 29.00 28.99 EST 93.52 2
RnorCl 12.531 7.60 7.30 733 7.60 731 -0.96 133.27
4
FtoKfocPS 2.000 6.00 5,00 6,00 5.00 6.00
1
Errw-vecukMPA 16.700 3,10 3,00 3.03 3.16 3,16 -3.20 216.43 10
HartngPPE —

4.11

Whrta Martins OP

270,00
3.00
15.00
0.61
3.05

Em <ftlaraa Emcnizados
Banco Cantral do Brasil
Moadaa U.6A
Compra Venda Compra Vanda
DOIar 1.0000 1.0000 13.77
13.84
Ddlar Australiano 0.63702 0.63998 8.7718 8.8573
D6lar Canadense 1.3834 1.3900 9.9065 10.004
Escudo 145.81 146,69 0.093871 0.094918
Florim 2.2550 2.2650 6 0795 6.1375
Franco Bolga 41.447 41.643 0.33067 0.33392
Franco FrancOs 6,5314 6.5606 2.0989 2.1190
Franco Su(go 1.6247 1.6333 8,4308 8.5185
lone 154.39 155.21 0.088719 0.089643
Libra 1.4182 1.4248 19.529
19,719
Lira 1381.2 1387.8 0.0099222 0,010020
Marco 1.9960 2.0050 6.8678 6.9339
Peseta 132.28 132.92 0.10360 0.10463
Xolim 14.022 14.098 0.97673 0.98702
a Taxat dtvulgadaa peio BC ontam no fachamanto — 16h30min.

OfcftJPe 86 800 2.90 2.80 2.62 2.90 2.80 - 2.76 112.80 19
OfcetwPP 18 000 2.59 2,59 2.59 2.60 2.60
207.78 8

Mercados à Vista

0.42
6.50
3.90
12.00
9.00

a Vista

CcimbiO

em

de ações
mercado
As bolsas de futuros estão canalizando as atenções
dos investidores dos mercados dc risco e hoje já
superam, cm volume, as transações efetuadas nas
bolsas de valores do Rio e São Paulo. Em setembro,
mês muito fraco para os negócios com ações, a BBF —
Bolsa Brasileira dc Futuros — movimentou no total
Cz$ 50 bilhões 391 milhões, detendo 41,08% do total
movimentado (Cz$ 122 bilhões 665 milhões) pelas cinco
bolsas brasileiras.
A Bolsa Mercantil e de Futuros (BM&F) também
teve um volume expressivo dc negócios, com um
movimento de CzS 34 bilhões 451 milhões, o que
significa 28,06% do total. No caso da BBF a preferência dos investidores está pelo mercado dc TRC (taxa
referencial dc CDB), cujos contratos envolveram Cz$
29 bilhões 727 miíhões. Na BM&F o forte foi o
mercado de Ibovespa.
Ontem os negócios a futuro com CDB na BBF
mostraram uma expectativa, por parte dos investidores
e instituições financeiras, de elevação nas taxas dc
juros. Foram firmados 2.100 contratos envolvendo
CDB para emissão cm novembro com taxa dc 56,22%
ao ano.

Bolsa de Metais de Londres
Com pea Van da
Alumlnio 813.50 814.50
Chumbo
—
Cobre (Cathodes)
Cotag6es om
Estanho (Standard) suspenso suspenso tb/t. com oxce<;5o
Estanho(Highgrade) susponso suspenso da prata — ponce
Nlquel 2.570 2.575 por onga troy
Prata
(31,103 gr)
Zinco (Standard) 600 610
Zinco (Highgrade) 628 629

TKulos Old Abt. Min. M+d. Mix F«ch. Ok. I.l N°
N^j.
Mil.
Ano

Vol. (CM mil)

Qtd« (mil)

Maiores aKas
50.00
25.00
15.38
10.91
8.93

Maiores baixas
31.11
AgraVe PP
13.64
Solo rico PP
11.50
UmasaPP
11.39
ShebePart. PP
10,71
C.A.UndenberNov. PP

m

Bolsa

Futuros

de

superam
1.68
.... 7.29
469.99
14.00
4.20

Ações fora do IBV

im

e Financiamentos

Emprestimos

Bolsas

Rio

no

comandou

Vale

MILHO
Dezembro
165

Março
176

Maio
182

TRIGO
Dezembro
213

Março
256

Maio
251

FARELO DE SOJA
Dezembro
Outubro
148.40
147,10

Janeiro
149.60

Cotações
Overnight
Taxa de Andima (bruta):
Rend. acumulado da semana:
Rend. acumulado do môs:

4.04%
—%
-%

Taxa referencial de CDB
60 dias
45.90

90 diaa
46.00

100 dias
nd

Fonie Banco Central
Taxas de Juros no E*1cnOr
Libor Prim«-rat«
1%) (%)
(Eurod6lar6meses) Londres
IMS 1985
Fev
10.19 10.5
Mar
9.44
10,5
Abr
8,94 10.5
Mai
8.19 10,5
Jun
9.06
10,5.
Jul
8.90
9.5
Ago
8.31
9.5
Set
8.31
9.5
Out
8,00 9,5
Nov
8.00
9.5
Dez
8.00 9.5
Jan
8.00
9.5
Fev
7.65 .9.0
Mar
6.75 8.5
Abr
6.75
8,5
Mai..._
6-75 8,5
Jun
6,75
8,5
Jul
6.75
8,5
Ago
6,75
7,5

CHASE
0

MOMENTO

E

PC

ACA0.
¦

Valor da cota CzS
^^^m37,93
Em: o8.io.86

l| Hindu de TPX Ac<V>

FlexPar
O investimento tom fôlego para ganhar

Economia

JORNAL DO BRASIL

Confisco de boi e vencimento

O mercado ontem
operações de Petrobrás
sável por cerca de Cz$
no pregão. As ações

com a respectiva redução da liquidez dos títulos, o
mercado acionário ficou desacreditado, provocando o
esvaziamento não só das bolsas de valores como
também dos fundos e clubes de investimento. Rcvelou que os fundos de ações, no período de abril a
agosto, tiveram uma perda de aproximadamente
Cz$ 6 bilhões.

Brasília — O presidente da Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro, Ênio Rodrigues, criticou ontem a
interferência do governo no mercado de ações, ao
tentar direcionar a poupança privada para as cadernetas, retirando uma parcela do mercado acionário. Ele
informou que desde 15 de abril, quando entrou em
vigor a resolução do Banco Central, limitando a
aplicação em ações nos fundos e clubes de investimentos, o índice da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro caiu, até setembro, 38,3%.
Segundo Ênio Rodrigues, o volume médio diário negociado na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
foi, também, atingido pela interferência do governo.
Disse que esse volume médio negociado, que já
chegou a Cz$ 1 bilhão 50 milhões, passou a ter seu
patamar na faixa de Cz$ 495 milhões, em setembro,
representando, portanto, decréscimo da ordem de
53%. O presidente da Bolsa do Rio de Janeiro fez
essas afirmações em palestra no VIII Congresso
Brasileiro das Entidades Fechadas de Previdência
Privada.

tiveram nenhuma negociação expressiva. Os
analistas estavam aguardando, não com muita
expectativa, os resultados de diversos encontros,
mantidos ontem, em Brasília, pelos presidentes
das Bolsas do Rio, de São Paulo e da BMF, com
os ministros Dilson Funaro, João Sayad e com o
presidente do Banco Central, Fernão Bracher.
No mercado futuro de índice Bovespa, negociado pela BMF — Bolsa Mercantil e de
Futuros, a tendência de baixa prosseguiu ontem.
Os contratos que vencem agora no próximo dia
15 fecharam em 9.500 pontos, registrando baixa
de 2,6%, enquanto os com vencimentos para
dezembro fecharam em 10.600 pontos, também
em baixa de 0,75%. Ontem foram negociados
pelo índice 9.192 contratos.
No pregão de ontem da Bovespa, as ações
mais negociadas foram Petrobrás PP C35, que
fechou em alta de 2,3% e estava cotada a Cz$
1.330; Moinho Santista OP C68, que no fechamento estava cotada a Cz$ 310 e em baixa de
1,5% e Paranapanema PP C59, que estava
cotada no fechamento do pregão a Cz$ 13,20 e
em baixa de 2,9%.

foi monopolizado pelas
que, sozinha, foi respon200 milhões negociados
de segunda linha não

Na sua opinião, portanto, o aumento observado
no mercado primário (novas ações) nos meses subsequentes ao Plano Cruzado não deverá durar muito
cm função da instabilidade do mercado secundário.
Desta forma, acentua o presidente da Bolsa do Rio
de Janeiro, ficarão comprometidos todos os planos
governamentais de se conseguir um crescimento dos
investimentos cm setores produtivos.
Para o presidente da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro, até agora, todas as medidas adotadas pelo
direcionar a poupança privada foram
governo para
em vão. "O investidor, sem opção de investimento,
passou a consumir mais", afirmou Ênio Rodrigues,
para quem as sucessivas alterações nas regras do
mercado de ações, realizadas pelo governo, resultaram na falta de confiança do investidor.
Sem meias palavras, o presidente da Bolsa de
Valores do Rio de Janeiro ressalta que é fundamen-

Descrédito
Ênio Rodrigues ressaltou, ainda, que com a
queda vertiginosa do valor de mercado das ações, e

Resumo das Operações
Vol.
ICrtmHI

399.537

374.477.800
727.067

384.843

492.513

|í)te Padrão:
Çonconlatárias:
Direitose Recibos:

23.933.022

Fundos Inc. Fiscais DL.1376:
Exerc. Opções de Venda:

23.178

151.014

220.000

1.720.000

59

255.800

1.258.209

20.326.967

161

21.034

Outros:
MercadoaTenno:
rjtereado Fracionário:
Mercado teOp#es-Opçôes de Compra:...

14.611.200

104.043.080

TOTALGERAL

40.830.210

502.215.278

9.618
9.517

(-2.5%)

índice Bovespa Médio
índice Bovespa Fechamento:

Das 131 ações. 24 subiram. 76 caíram, 30 ficaram estáveis e 8 não (oram
cotadas.

Mercados à Vista
Má»

Acesüa PPC03
Acra Vill PP C40
Adubos Cra PPOO
AjAidos Trovo PP C1
Agfsto PP
AQrocoras PP C01
Aaperll PP
Alpsrgatas ON
AJperoatas PN
Amadeo Rosai PP
Anwnxw ON
Amolco PN
Ahhanguera OP
Antarc Pau PNA t
Aquetec PPC02
Arto-w PPB
Amo PP C78
Artux OP
Arte* PP
Artur Lango OP
Arthur Lanofl PP
Aut Asbestos PP
Avlpal ON INT
Avipsl ON
Avipsl OP
Azevedo PP
Bahema PP
Bandar Inv PP
Bandeirantes PP
Sanespe ON
Banaspe PN .
Banespe PP CM
Bàfdeb PP
Banetto PP6
Beigo Mine* OP
Belgo Minrw PP IN
Belgo Mineir PP P
Banzenex PP
BetaPPA
Bic Caloi PPB
Bbbms PPA
i PN
i PP
Bradesco ON EX
Bradesco PN EX
Bradasoo Rn PN EX
Bradesco In» ON EX
Bradesco Inv PN EX
Brahma PP C15
Brasil ON
Brasil PPC33
Banüit OP
Brasirnot OP Cl8
BAtsmca PP
Bmsmotor PP C19
Bnnq Mimo PP C24
C'Fabrini PP rse
C|M P PP
Caoque PP EX
CaemiOPEX
Caetano Bran PP
CÜ Brasília PP
Csmbud PP INT
Casa Anglo PP C45
Casa Masson PP
Cbv Ind Mec PP C4
Cscasa PPA
Cakil Irani OP C2
Comig PPC46
CefntQ PP
Caso PN
Cavai PN
ChapscoPr PP COS
Cia Hermg PP EX
Cim Anrtu PPC
Cm ttau PP
Cimal OP
Gmepar ON
Citropectma PP
Cima» PPB C16
Cobnsma PP C17
Coest Const PP
Cofap PP C1S
Cotdex PP
Contato PP
Const A Und PP IN
Const AUnd PP
Const Beter PPB
Cônsul PP
Conte PP
Copas PN
Copas PP
Copene PPA
Cor Ribeiro PP
Corbotta PN
Cooigua PN
Cradno Nac PN IN
Crasal PP
Cruzeiro Sul PP
Cdrt PN
Oft PP
DT Vasconc PPB C
D1H B PP INT
D H* PP.P
Docas OP C26
Doran PP C26
Dovo PP
Drorjasü PNC EX
Duratex PP C82
Eosno PN
Economia) PN
Edna PN
Elebra PPC03
Elekerr Nora- PNA
Eruma PP
Embraoo PN
Engoma PP
Engevix PP
Ericsson OP
Ericsson PPC
Estrala OP 102
Estrela PP 1Q2
Eucatax PP
F Cstaguazas PPA C
F Guimarães PP

6.80
50.000
296.316
12.00
6.00
64410
144.470
1.40
6.80
62.600
17,00
644.515
2.55
1691.422
403 710.00
3468 610.00
5.000
12.50
20
2.80
118 500
0.76
2100
29742
399
8.00
35 500
9.30
212 900.00
23 2000.0
1000.0
11
3.917 1300.0
1.69
100
4.000
130
2.20
8 500
100 000
2.90
76340
2.70
2.80
21.000
4.00
11.650

6.54
11,70
6.00
1.20
6.50
14.60
2.55
710.00
600.00
12.49
2.80
0,71
20.00
8.00
9.00
850,00
2000.0
1000.0
1290.0
1.69
1.30
2.00
2.90
2.50
2.80
4.00

11.88
6.00
1.31
6.02
16.29
2.58
710.00
601.31
12.50
2.60
0.75
21.00
8.00
9,30
897.64
2000.0
1000.0
1295.1

6.80
12.01
6,01
1.40
6.80
17.00
2.6
710.00
630,00
12,50
2.80
0.76
21.00
6.00
9.30
920.00
2000.0
1000.0
1300,0

1.31
2.00
2,90
2.56
2.80
4.00

U1
2.20
2.90
2.70
2.80
4.00

Fech.

Oac

6.70
-1.6
11.81
6.00
1.21 -13.5
6.60 -4,4
15.00 -6,2
2.60 + 1,9
710.00
600.00
-1.6
12.49
2.80
-5.3
0.71
21.00 -4.5
8.00 -5.8
9.30 -2.1
850.00 -5.5
2000.0
1000.0
1290.0
1.69 + 0,5
1.31
+ 0.7
2,00 -13.0
2.90
2.50
2.80
4.00

/

+ 0.1
9,99
9.99
9.99
2.000
4.60 -1.0
4.62
4.60
4.60
4.62
2643
6.20 + 4.0
5.20
5,00
6.01
5.01
14.225
-2.8
2.05
2.15
2.07
199.072
2.01
2.16
3.00 + 7.1
3.00
3.00
237
3.00
3.00
2.90
2.90
2.91
2.80
408.430
2.90
550 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 -20.0
8.00 -20,0
10.00
6.00
8.13
10.00
3033
60.X
61,00 + 0.8
64.00
61,78
64.00
11.080
48.00
+ 3.9
48.02
50.TO
50.00
48.00
3.321
43.00 -6.5
42.96
43.00
42.80
43.00
2.317
0.55 -6.7
0.60
0,57
0.55
0.60
101.000
1.50 -17,1
1.50
1.50
1.50
1.50
273
95.00 + 5,5
95.00
90.01
90.00
90.00
1.643
6.80 -2.7
7.00
6.90
6.79
7.00
4.000
3.60
3.60
3.60 + 2,8
3.60
3.60
7.000
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
321
+ 3,7
13.49
13.50
13,43
13.00
13.50
20.136
14.20 + 1.4
14.60
14.11
13.50
14.00
310833
5 680.00 680.00 680.00 680.00 680,00
21.00
21,00
21.00
21.00
154
21.00
21.00
22.00
21.01
21.00
75 448
21.50
22.00
21.60 -1.8
21.47
21.00
16360
21.51
3990 335.00 330.00 335,41 345.00 330.00 + 0.3
5710 450.00 450.00 466,77 480.00 470.00 + 3.2
70 760.00 760.00 760.00 760.00 760.00 + 1.3
25 700.00 700.00 700.00 700.00 700,00
3.60
3.59
3,60 -5,0
3,50
3.60
21000
-1.4
2.200 134.90 130.00 132.94 134.99 133.00
-3.0
15.51
16.00
15.50
15.65
3.344
15.50

/

5.00
5,00
6.50
6.50
51.50
52.70
2000.0 2OO0.0
4.60
4.60
1.85
1.90
2.30
2.40
93.00
95.00
0.6O
0.80
17.00
18.00
0,63
0.63
49.00
49.00
1.00
1.00
0.68
0,70
36.02
36,02
2.10
2.10
12.00
12.00
10,60
11.80
20.00
20.00
100.00 100.00
1400.0 1400.0
159.00 159.00
4,60
4.30
850.00 845.00
4.60
5.00
4,50
4,50
19,00
19.00
7.80
8.00
12,50
12.50
1.40
1.40'
0.90
0.90
4.10
4.50
2100.0 2100.0
3.00
2.80
4.00
4.00
5.40
5.40
45.00
47.99
14.00
14.00
2.05
2.11
2.40
2.90
2.60
7.60
1.10
1.15
7.80
8.00
5,70
5,70
6.00
6.00
1.000

2.000
14.750
67.179
5
905 000
39 500
19.467
2.980
300
44 500
11.000
30
2.000
306.060
750
501.830
1.000
291.320
100
3 000
1.000
64
15.000
250
75.800
1.700
28.800
7.100
28 260
1.000
62 940
5005
2.800
77.000
16.065
2.599
17.119
15800
244 066
127 250
16000
250 000
269.500

35
2.100
6891
100
13.080
27.000
1
202.575
168 824
7494
602 006
13 907
13.300
257.298
11
10750
1000
1.500
16100
1.001
178994
5.436
1 000
3100

12,50
3,70
3.50
18.00
14.00
2.40
550.00
7.61
5.00
3.71
2.41
7.00
8.00
2.35
3000.0
4.50
1.90
45.50
46.50
14.80
17.00
71.09
8.00
210.00

12.50
3.50
3.50
16.00
13.80
2.40
550.00
7.00
4.90
3.70
2.30
7.00
7.20
2.15
3000.0
4.40
1.90
45.49
45.50
14.70
16.80
71,00
8.00
190.00

•*.

ai»

(mil)

6.00
6.60
52.35
2000,0
4.99
1.88
2.35
93.68
0.80
17.02
0.63
49,00
1,00
0.71
36.02
2.12
12.00
11.10
20.00
100.00
1404.9
169.00
4.45
846.00
4.73
4.50
20.00
7.86
12.66
1.40
0.91
4.42
2100.0
2.94
4.04
5,48
46.64
14.00
2.12
2.85
2.60
1.15
7.91
5,70
6.00
12.50
3.61
3.50
18.00
13.96
2.40
650.00
7.41
5.01
3.70
2.40
7.04
7.21
2.29
3000.0
4.46
1.90
45.49
45.92
14.80
17,27
71,97
8.00
209,35

5.00
6.61
52,70
2000.0
5.00
1.90
2,40
95.00
0.80
18.00
0.63
49.00
1.00
0,72
36.02
2.20
12.00
11,90
20.00
100.00
1410.0
169 00
4.50
850.00
5.00
4.50
20.50
8.00
13.20
1.40
1.00
4.70
2100.0
3.00
4.60
5.50
48.00
14.00
2.16
2.90
2.60
1.15
8.00
5,70
6.00

5.00
6.50
-2.2
51.50
2000.0
5.00 +25.0
-2,6
1.85
-8.0
2.30
-2.1
93.00
0.80 -11,1
-5.5
17.00
0.63
49.00 -2.0
1.00
-6,3
0,71
36.02 -2.6
2.20 + 4.7
12.00 ¦20.0
10.60 •10,1
20.00
100.00
1400.0
159.00 /
4.40 -12,0
845.00
-8.0
4.60
-2.1
4,50
+ 6,3
20,01
7,80
12,51
1.40
11.1
1,00
-8.6
4,11
2100.0
2.80
+ 0.2
4.01
5.50 + 1.8
46.00 -4,1
14.00
2.10
2.85
2.60
1.10
8.00
-5,0
6.70
-7,6
6.00

12.50
3.70
3.50
18.00
14.00
2.40
Í50.00
7.80
5.40
3.71
2.45
7.50
8.00
2.35
3000.0
4,50
1.90
45.50
48.00
14.80
18.00
72.00
8.00
210.00

-2.3
12.60
3,50 -12.5
3.50
18.00
14.00
+0.7
2.40
550.00
/
7,00 -11.3
5.00
3.70
2.40
7.01
7.20
2.25
3000.0
4.60
1.90
46.49
48.00
14.70
17.50
71.00
8.00
190.00

-1.3
+ 0.4
-6.5
-10,0
-4,2

-5.1
+ 2.9
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F N V PPA C03
Fatot PP C15
Ferbasa PP
Ferro Brás PP
Ferro Ligas PP
FertjbraaPN
Feitisul PP C19
Fertiz» PP
Faamppras
FiCSp PP
Hoodisc PN
Francos Bras ON
Frangosul PN
Fras-lo PP C35
Fng Ideal PN
Frirjobras PN
Garoto PP
Giannini PP
Gtesstte PP INT
GtossHo PP P
Grsdwntfi PN
Grama» PN
Granoleo PP
Grazz-otm PP
Guararapes OP C33
Guararapes PP C33
Gurgel PPB INT
lap PP
Iguaçu Café PPA
Iguaçu Café PPB
Inbrac PP
Indl B Hora PPB
Inds Bom. PP C06
Inds Bomi PP P
Invespton PN
Investec PN
lochpoOP
lOChDBPP
ftap 0P
Itap PP
rtsubenco PN EX
Kaunanso PP
ruuaa PN
loutac PN

996.350
69.277
68700
81.255
177.873
6000
126 000
84.000
1010
63 500
5000
1.200
1.650
27 698
1000
16588

3.00
0.70
6.10
7.85
6.30
3.49
1.70
1.35
2.71
30.00
4.00
65.00
4.00
4.80
1.00
6.00

2.90
0.60
6.10
7.70
6.10
3.49
1.60,
1.23
2.70
29.00
4.00
55.00
4.00
4.50
1.00
5.80

3.00
0.66
6.13
7.85
6.73
3.49
1.61
1.32
2.70
29.26
4,00
55.00
4.00
4,74
1.00
5.99

3,10 2.91 -4.2
0.70 0.60 -14.2
6.20 6.15 -5,3
8.00 7.8Q - 2,5
6,30 6,11 -3,7
3,49 3,49 + 7.0
1.70 1,65 -3.5
135 1.23 -12.1
2.71 2.70 +0.3
30.00 29.00 -3.3
4.00 4.00 + 2.5
55.00 65.00 +9.B
4.00 4.00 -4.3
4.80 4.70 -1.0
1.00 l.M
6.00 6,00

81 645
4000
3 100
42611
50 500
2.000
4000
13288
15132
10000
1.000

2.09
1.59
15.99
14.01
9.00
1.00
1.00
7.10
45.00
39,50
7.00

2.50
1.54
14.00
13.50
9.00
1.00
1,00
7,00
44.00
39.50
7.00

2.84
1.57
15.93
13.90
9.00
1.00
1.00
7.05
44.80
39.50
7.00

3.30 3.30 +9.6
1.60 1.60 -ia
15.99 14.00 -12.5
14.01 13.50 -3.5
9.00 9.00 -5.2
1.00 1.00 +11,1
1.00 1.00 +11,1
8,00 7,01 -6.5
45.01 44.00 -4,3
39.50 39.50 -1.2
7.00 7.00 +0.1

16.00
120.00
130.00
3.00
4.60
1650.0
1605.0
1,15
3.00
27.00
23.50
1.90
3.90
16,00
10,00
30.50
9.00

16.00
120.00
130.00
3.12
4.58
1650.0
1605.0
1.18
3.08
27.07
23,84
1.90
3.99
16,31
10.11
30.50
9,07

16.00 16.00 I
130.00 130.00 +4,0
130.00 130.00
3.30 3.02 -8.7
4,80 4,50 -6,2
1650.0 1650.0
1605.0 1605.0 /
1.20 1,15 -4,1
3.20 3,00 -1.6
27.50 27,00 -6.B
24,50 23.80 -4,7
1.90 1.90 +18.7
4.06 4.00
-6.1
16,00 15.01,
10.30 10,00 -4,7
30,60 30.50
9.50 9.01

268
35910
10
81 771
267.500
142
142
145 100
9000
1 778
54 830
10
30 000
186.443
40.000
55 300
38 468

16.00
120.00
130.00
3.30
4.80
1650.0
1606.0
1,18
3.00
27.50
24.50
1.90
4.06
16.00
10.30
30.60
9.50

J B Duarte PP
J H Santos PP
Jaragua Fabr PP

36 000
48292
16.500

4.50
2.50
1,60

4.40
2.39
1,60

4,52
2.46
1.60

4,60
2.51
1,00

4.60
2.51
1.60

-6 1
+4.5

KaalSahbe PP
Kopier Webor PP
tüebn PPC03

58940
178.200
1.200

t,20
6.30
55.00

1.10
5.60
54.50

1*13
6.72
54,92

1.20
6.30
55.00

1.10
5.50
54.50

-7,5
-12 6
+0,9

Besl ON INT
Real PN INT
Hesl Cia Inv ON
Real Cia Inv PN
Real DE Inv ON IN
Real DE Inv PN IN
Real Pait PNA INT
Real Port PNB INT
Real Part ON INT
Recrusul PP INT
Rí-cruwl PP P
Rnlnoar OP EX
Rofripai PP EX
Rwi Hermann PN
Rhoom PP
Ripasa PP C04

54 000
.3000
134 687
137
26000
2.130

Nacional ON EX
Nacional PN EX
Nakata PP C01
Nord Brasil ON
Norton Met OP C28
Noroeste PN

55 000
39570
14.000

Ofccel PPB
Orvobra PP C36
Orion PP

Pacaembu PP
Papel Stmao PP P
Para Dominas PP CO
Paraibune PP
l OPCS
l PPCS
Paul F Luz ON
Peixe PP C03
Per Corumbá PP
Pentoao PNA
Perdigão PPA
Pentgoo Agr PNA
Perdgao Agr PPA
Perdigão Atm PPA E
Penico PN
Penico PP
PM Ipiranga OP C2
Pet Ipiranga PP C2
Pet Menguinh ON
Potrobras ON
Petrobrás PN
Petrobrás PP C35
Pettanali PP
PheboPN
Pirei OP 082
Pire» PP C82
Poapropúen PPA
Pranteai PP
Propesa PP INT
Propasa PP P

6.50 6,50 6.54 7.00
6.99 6.99 6.99 6.99
16.01 16,00 15,11 15.50
250.00 250.00 250.00 250.00
11.00 11.00 11.46 11.50
6.00 6.00 6.00 6.00

3.00
2.60
6.00

2.70
2.50
5.00

2.81 3.00
2.60
2.58
5.26
6.00

7.00
6.99
16.50
250.00
11.50
6.00

2.70
2.51
5.20

123.088
172550
203 800
41.185
150.000
880215
500
107.090
52.550
17.200
125.420
5000
31.760
57.520
36 800
10000
17.500
48 000
2600
296
42
126 067
83 349
646
99 943
6.100
59.472
178135
200
10.000

0.80
3.72
0,71
4,50
12.00
13.50
3.00
3.X
1.10
5.50
6.60
10.00
8.40
2.50
3.00
2.85
2.20
3.26
26.00
600.00
1151.0
1300.0
6,70
3.05
7.20
7,30
7.50
1.80
2.10
1.90

0.80
3.70
0.65
4.10
12,00
13.00
3.00
3.00
0,99
5.00
5.00
9,46
8.40
2.45
2.80
2.B5
2.20
3.04
26.00
560.00
1151.0
1300.0
5.40
3.05
6.70
6.90
6.50
1.60
2.10
1.90

17723
15000

6.00
5.80

6.00
5.80

6.23
5.83

6.30
5.90

6.30
5.90

18.330

14.00

14.00

14.00

14.20

14.00

0,85
0.83
3.80
3.76
0.71
0.67
4.50
4.37
12.00
12.00
13.28
13.90
3.00
3.00
3.05
3.30
1.10
1.01
5.50
5.06
5.60
5.48
10.00
9.89
8.50
8.49
2.50
2.48
3.00
2.93
130
2.90
2.20
2,20
33Ü
3,20
26.00
26.00
598.82 600.00
1151.0 1161.0
1353.0 1370.0
5,60 5.80
3.05
3.05
7.50
7.02
7.30
7.05
7.50
6.65
1.90
1.75
2.10
2.10
1.90
1.90

-2.9
+ 3.2

0.84 + 5.0
-2.3
3,71
0,65 -5.7
4.30 -4,4
12.00
13,20 -2.9
3.00
3.00
0.99 -1.9
5.10 -3.7
5.50
9.46 -6.4
8.50 -14.1
2.45 -2.0
3,00 + 9.0
2.90 -3.3
2.20 -42.8
3.04 -7.B
26.00
600.00
1151.0
1330.0 + 2,3
5.50 -3.5
3.05 -1.6
7.00 -2.9'
7.00 -4.1
6.50 -13.3
1.70 -6,1
2.10 + 0.4
1.90

/

/

-5.8
-5.0

+5.0
+1.7

F~><

20.00
21.51
70.01
71.60
16.60
19.05
17.00
12.01
12.00
8.49
7.51
14.31
11.74
2399.9
1.19
2.64

20.00
2131
70.01
78.00
18,50
19.10
12.00
12.01
12.00
8.49
7.60
14.31
12.00
2399.9
1.20
2,70

20.00
21.50 + 2.3
70.01
78,00 ? 11.4
18.50
19.10 + 0.4
12.00
12.01
12.00
8.49
7.50
? 0.0
14.3!
17.00 + 4.4
2399.9
1.10 -11.2
2,60 -1.8

4.50
4.50
4.45
4.40
4.40
1000
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
1000
6.30
7.00
6.73
6.10
7.00
75 4O0
2.70
2.80
2.71
2.70
2.80
31.658
18.10
18.10
18.10
18.10
18.10
1.001
10 285.00 285.00 285.00 285.00 285.00
45.00
45.00
40.00
40.01
5.010 45.00
14,00
14.00
14.00
14.00
21335 14,00
9.50
9.50
9.60
9,50
I 000 9.50
8.00
8.00
8.00
8.00
2000 8.00
3.90
3.90
3.90
3.90
9300 3.90
3.30
3.30
3.30
3.30
2000 3.30
0.69
0.71
0.69
0.65
134000 0.71
3.00
3.00
3.00
3.00
2500 3.00
21.01
23.50
21.91
20.80
494 395 22.50
20,50
21.50
20.91
20.50
6 953 20.80
9.80
10.00
9.91
9.50
146.781 10.00
5.10
5.10
5.08
5.00
16954 6.00
2.20
2.20
2.20
2.20
30000 2.20
2.50
2.50
2.50
2.50
27895 2.50
29.00
29.00
28.85
25.00
79400 25,00
5,20
5.20
5.18
5.00
12960 5.20
4.85
4.85
4.86.
4.85
1.000 4.85
14.50
15.00
14,67
14.50
15000 15.00
346 595.00 589.00 591.04 595.00 589.00
40.00
40.11
40.07
40.00
4.377 40.00
16.00
17.00
18.64
16.00
65 000 17,00
1.90
1.90
1.90
\X
10516 1,90
1.76
1.75
1.76
1.75
261 1.75
230
230
2.80
2.60
100 2.80
1.00
1.10
1.00
1.00
10700 1.10
2.81
3.00
2.83
2.80
61500 2,80
28.01
30.00
28.99
28.01
34.900 30.00

?
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São Paulo
O presidente da Bolsa de Valores de São Paulo,
Eduardo Alfredo Levi Júnior, participante também,
do VIII Congresso Brasileiro das Entidades Fechadas
de Previdência Privada, também denunciou a interferência do governo no mercado de ações.
Ele defendeu a aplicação livre nos fundos de
pensão, a redução do IOF — Imposto sobre operações financeiras sobre as aplicações no mercado e a
criação dos fundos mútuos ao portador. O presidente
da Bolsa de Valores de São Paulo fez severa carga
sobre o mercado do dólar paralelo, que tem preços
90% acima do oficial. "O governo interfere em todosos mercados, menos no mercado do dólar", denunciou Eduardo Alfredo Levi Júnior.
«**»f*'

Fundos.de Ações

Bolsa do Rio

10.0
-3.5
? 6.4

2.00
1.56
6.04
10,29
70.00
440.00
440.00
70,00
130.02
300.00
369.99
362.50
6.78
1.55
2.52
2.15
10.00
13.50
7.50
4.50
1.54
1.91
8.80
7.09

2.00
1.60
6.10
10.50
70.00
440.00
440.00
70.00
130.02
300.00
370,00
400.00
7.00
1.55
2.61
2.30
10.00
13.50
730
4.60
1.80
131
8.80
7.10

Unibopco PNA
Unibsnco PNB
Untbnnco ON
Unvor PNA
Urtpsr PPB C30
Usin C Pinto PP

60 562
13361
12 322
636
31 639
162 937

4.30
5.50
1.30
2.75
1.15

430
5.50
1.30
2.66
0.90

4.37
6.50
1.30
2.70
1.02

4.40
6.50
1.30
2.75
1.20

4.40
5.50
130
2.66
0.95

Vecchi PN
Vale R Doce OP IN
Vele R Doce PP IN
Varga Freos PN
Vang PN
Varig PP
Verolmo PP
Vidr Srrarma OP EX
Vigor PPCOS
Volnc PP
Vufcabras PN

40 800
61
439
15955
133
176300
99 000
32.250
61.000
5000
10.447

1.50
640.00
1120.0
10.00
13.50
16.00
0.90
21.50
1.65
0.49
9.60

1.30
640.00
1100.0
10.00
13.60
15.00
0.75
20.00
1.65
0.49
9.60

131
640.66
1108.6
10.74
13.50
16.40
0.78
20.79
1.65
0.49

1.50
680.00
1120.0
11.00
13.50
16.00
030
21.50
1.65
0.49
9.60

1.30
680.00
1100.0
11.00
13.50
15.50
0.76
21.00
1.65
0.49

Weg PP C36
Wombtev PP
Wrnt Martins OP

21050
22000
166.939

135.00
6.00
4.30

135.00
6.00
4.00

t35.00
6.00
4.08

135.00
6.00
4.30

135.00
6.00
4.02

Variação mensal do IBV fechamento l%l
1MB
32.05
Mai....
37.83
Jun....
24,69
Jul
29.85
Ago...
28,83
Set...
41.66
Out...
12.41
Nov...
10.46
Dez..
-7.10
7.22
54.65
19.81
-3.12

Jan...
Fev...
Mar..
Abr...
Mai...
Jun...
Jul....
Ago..
Sei..

0.26
-5,67
-12.00
-22.6
Fonte AFI

Bolsa de S.Paulo
-5.7
-1.4
I
-8.6
-2.4
-2.0
-15.0
-8.3

+ 0.1
-11.8
-6.4
+ 03
-63
+ 2.7
-73
I
+ 12.3
+03
-3.4

2.00
1,55
6,10
10.50
70.00
440.00
440.00
70.00
130.02
300.00
369.99
400.00 + 5.2
6.80 + 4.6
1,56 + 0.6
2.56
2.15 -2.2
10.00 -28.5
13.50
7.60
4.50 -2.1
1.65 -2.9
-4.5
1.91
830 -2.2
7.10 + 1.4

2.00
1.55
6.00
10.00
70,00
440.00
440.00
70.00
130.02
300.00
369.99
350.00
6.60
1.55
2.60
2.10
10.00
13.50
7.50
4.50
1.50
1.91
8.80
7.00

-5,3
-21.4

+ 6.2
-1.7
H5.7
I
-3.1
-18.4
-4.5

Variação mensal do Indico Bovespa

(%i
1985
45.23
52.05
18.3b
23.98
31.10
24.15
12.13
13,58
1986
Jan
1.40
Fov
24.01
Mar
90.91
Abr
23.46
Mai
11.01
Jun
-9.56
Jul
1,73
Ago
-1_7.67
Sot
-23,6
AFI
Fonte

Mar
Jun
Jul
Ago
Set
Ou!
Nov
Dez

Over.LetraeCDB
Ma* OramigM Latra CDB
Jan 14,90 8,72 17.14
Fev 13.00 11.20 14.28
1.25
Mar 0.65 0.73
Abr 0.69 0.08 -0,50
0.86
Mai 0.67 0.42
0.42
Jun
0.78
Jul
1.07
-0.19
Ago
1.53
-2.37
—
0.4
Sei
1,70
.
Fonte AR

Dólar
Vanda
Ornam Compra
Oficial 13.77 13.84
Paralelo 24.50 26.50
Cotações de venda no paralelo no pnmeiro
dta de cada mes.
ü!í.—
6 500
Jun
Jul
7.400
200
Ago
9
9 450
Set
Ou!
10 100
Nov
11000
Dei
13350
Jen
.....!!ü
15 800
Fov
15 800
Mar
17.00
17.60
Abr
Ma.
20.00
Jun
20.60
Jul
24.X
Ago
—

Vak» ftantab. Rantab.
da cota acum. acum.
CiS no m*a no ano
Ml
%
AífaAJmbanoo 7 600166 123.051 40.70
131.701 37.19
América du Sul Açíes
Art>Eouilíbno 28,429 (21,061 85.38
Aymoré Açces 1.223708 126.131 67.49
Bamerindua Ações 4.07X! (24.691 69.29
Bancobdado 0.005261 124.511 43.91
(22.691 8138
Bandeirantes Ações
Baneapa AçAos 2.030374 123.611 47.74
Banestado Açoea 0.373277 (23.311 44.07
Bonestes 14.4118 (21.731 —
BenorteacAes
122.841 86.16
BanqixJ.rr»
(11.66}
—
Bennsul FAB 6.5229 (20.62) 118.90.
111.281 11238)
BB Açoas Ouro
BBI Bradesco 4.533 122.4!) 114.24
116.38)
83.18
BBM — B. Bahia
(22.081
93,20
BCA Banen
(26,24)
34.44
BCN Açôos
I19.99I
65.00
BESC Ações
1.29
_
BMC Ações
BMD
(18.021
61.42
126.741
43.74
BMG Ações
Bonvnta Ações 2.061607 (10.411 74.13
Bosvota CSA 8,817208 (25.591 45,88
Bonança 566.71 (28.72) (42.06)
Boston Sodnl 0.016220 (24.08) 8036
BoianoAçoas 11.125360 (26.521 39.TO
Bozano Canem 2.420057 (23.10) 52.02
Bradaaco Ações 8.777 (20.54) 93.15
Chase fie» Par 38,093643 (24.86) 83.20
Crühonk 0340 11336) (22 4.11
Oty
361.059
118.901
6USO,
Condomínio BanorU
(19371 70.17
119.62) 103.07
Cradbenco AçOes
_"__-'
Credfaanco Credtjur
(23371
78.00
Cnxabanco FBI
Credraal
(24.731
57.96
Cnrfoul IEX-1571
(19.181 26.43
Cmfisul Bkjo Cru?
(18.461
37.54
(20.431 39.03
Crefisul Maxi Ações
Crefisul Múltipla 2.829370 122.181 23.37
66)
49.36
Creabnco Unbanco 4.098514 124
124.67) 48,57
Detapevo Invosulol
Denasa Ações 6.060779 116.80) 94.03
Denasa Meter, e Motal 1.0120 (17.12) 116.63
Oibian
(16.991
7,15
(22.25)
(9.181
DIG Ações
Econômico 0.529 (21.95) 31.57
Ektondo 0.742176 116.58) (22.98)
EWo 0.033075 117.01) 154.47
FAN Noconel 4.116215 125.491 43.07,
FIC Bradesco
124.991
—
FiJap 0.0401637 120.71) 106,43
Fideaa NMB Bani 76,9589 (28361 49.85.
Frasa Ações 6.733 122.541 68.40
Firwwest Ações 0325091 (10.381 (16,68)
FMALB
(26.091
81.45
Garantia 21.5695 (27.321 90,04
Geral do Comèroo
119.621 94.96
Incoa 75.140730 (20.051 (22.731
Industrio!
(24,981
72.61 .
«ner-Allenlico
127.84) 25.63
¦
Invasplsn Cll 3.686894 120.93) —
locnpa Açor»
(23.131
67.10
Itauações 7.184052 120.301 74;tr
Itaú Caonal Marim!
119.26) 65.41Uovds
(20.231
__
123.12)
32.39
Lojcred Ações
(24.61) 22.91
Mercantil Ações
Meiceolan
113.651
— ,
Mendonal Ações 2.10998 122.66) 87.B8
Merbnvest
122.501
7049Montreotonlc 2.574 (26.061 66.42Montroabank Açora 68,553 (30341 3S.45
Morada
(20.31)
6.33
Mulr>8anco
125.80) 148.96)
Mulopac 1004.398 (27.26) 40.52
Mulrjpkc 751 1909.466 124,081 54,32
Nanxtel Ações 98342962 10.86) 10.86)
Noroeste CNA
121.64)
71.08
Noroeste FNA
(21.55)
69.52
Omega Ações 1.711312 (27.841 53.96
Open 1687.198052 (13.771 13,77
Pauto VVHlerroens 0.215011 123.01) 9631
Pükrvmesl Ações 10.829 121.04) 89.44
PBlBinvest Condomínio
(19.931 68.32
Primo
0.341
«5.831
62.16
Pnmua 853.4781 (15301 (9.73!
Real
122.061
49.56
Ra»
12931)
72.95.
118.54)
84,75
Saíra Ações
Schehal Cury^ASC
127,391 107.13
Seguridade Lio 122351 106.13
—
Suba
7.656
112.911
.
(23.881
Souza Berros
(27.66)
71.14.
Theca da Ações
Torrernoanos
121.551
—.
Unrbsnco 3.511945 (21.16) 77,84

¦

410
61.176

Zanni PPA
2vi PP C39

1.90
1.90

130
2.00

1.90
1.94

1.90
2.00

1.90
1.90

-53
-2.5

Concordatárias
-93

213364
25873

1.65
4.60

1.45
4.20

1.50
4.50

1.65
4.60

1.46
4.60

Farol PN

13000

4.X

4.00

430

4.39

4.39

Imcosul PP C23

9600

9.00

8.80

8.91

9.00

830

-3.2

Omiei PN
Ornex PP

7.000
8000

6.20
4.X

6.20
4.X

6.26
4,49

630
4.50

630
4,50

+5.1

19.300
103000

030
0.70

0.45
0.65

0.47
0.68

0.50
0.76

0.49
0.70

+83
-4.1

Caltat PP
CicaPP C57

Conversão
Todos os carnes de prestaçao e as dividas em cruzeiros
elevem ser convertidos em cruzados. Para fazer a conversão,
procure na tabela o dia em que
a conta tem que ser paga.
Divida o valor da conta (em
cruzeiros) pelo número que voce encontra na tabela. O resultado da divisão é o valor a ser
pago.

Opções de compra
CMtp

Preço

«çto-Obi.
Sar.

lurt.

OuOTt.

Mil

1 000

OAV6 AVI PP orv

OUT

20.00

OLM10 LUM PP COI

0EZ

5.00

OMZ1 MTS OP C28
OPT14 PET PP ON
OPT15 PET PP DIV

DEZ
OUT
OUT

10.00

100 000

1600.0
1800.0

OPT19 PET PP DIV
OPT20 PET PP DIV
OPT30 PCT PP DIV
OPT2 PET PP DrV

OUT
OUT

2000.0

1.548 000
183 000
19.000

2300.0

93.000

OUT
DEZ

1400.0
2100.0

5041.100
3000

1 100 000

ttart

Héd

0.60

0.50

0.69
1.87

0.89

0.15
0.08
0.04
0.01

0,21
0,07
0.04
0.02

5.00
10.X

11.X
11.00

1.87

1.87
0.20
0.07
0.04
0.03
12.X
12.00

OPTB PETPPC36

DEZ

1600.0

100

100.00 I0O.X

100.00

OPT10 PET PP C3S

DEZ

2000.0

17.000

15.X 15.X

15.X

OPT11 PET PP C35

DEZ

1400.0

18.000

1X.X 133.33

140.00

OPT26 PET PP C3S

0EZ

1000.0

3000

458.31 468.31

466.31

OPT28 PET PP C3S
OPM7 PMA PP CS9

DEZ

1200.0

98 300

289.99 303.X

292.X

OUT

14.00

96000

0.20 0.06

0.06

OPM17 PMA PP CSB

DEZ

20.00

113000

0.49

0.44

0.40

OPM29 PMA PP C59

DEZ

16.00

3.098700

1.70

1.50

1.46

OPM6 PMA PP CS9

OUT

12.00

200 000

1.60

1.60

1.X

OPM41 PMA PP CS9

DEZ

8.00

330 000

6.40

6.24

6.X

FEV

10.00

266 000

5.70

5.X

5.15

OPX6 PXE PP C03

. OUT

5.00

200.000

0.01

0.01

0.01

OAG8 SAG PP COI

DEZ

12.00

472000

5.97

5.72

4.70

OVG9 VAG PP

OUT

20.00

10000

0.01

0.01

0.01

OPM19 PMAPP059
Quimic Geral PN
Qulmisinos PN

m»«

2.00
1.55
6.10
10.50
70,00
440,00
440.00
70.00
130.02
300.00
370.00
350.00
6.80
1.55
2.55
230
10.00
13.50
7.50
4.50
1.80
1,91
8.80
7.00

Pir Brasiaa OP
Pir Brasiha PPA

-12.9
-3.4
-13.3

20.00
21.50
70.01
70.01
18.50
19.00
12.00
12.01
12.00
8.49
7.50
14.31
11.50
2399.9
1.10
2.55

o~.

M*d.

6000
32.100
17300
32 858
600
2
1
2
4
2
3
4
40166
25 000
110.677
259.826
300
1000
4000
19400
148.100
2000
10.500
2.204

Tam PP INT
Tam PP P
Tebe PP
Tecol S José PP
Teta PP C40
Tel B Campo ON IN
Tel B Campo PN IN
Toleij ON
Tolntl PN
To«wp OE
TokBp PE
Tulosp PN
Traio PN
Transb-ssil ON 18
Transbrosil PP C3
Transbrasil PP PB
TnKtspamna PN
Transparana PP
Trichos PP
Trol PN
Tromb.ni PP P
Trulrma PP P
Tupy PN INT
TupyPN

1,30
1.31
1.30
1.30
1.31
75.000
13.99
14,00
13.91
13.50
13.50
11.732
+3.3
15.50
15.82
16,01
15.50
15.51
8.780
+5.8
18.00
17,78
18.00
17.50
17.60
23 000
+3.1
3,61
3.61
3.61
3.60
3.60
30.300
-6.2
4.00
3.60
3,60
3.30
4.00
76.330
-4.4
3,10
3.01
3.06
3.00
3.10
78193
3.00
2.70 -10.0
2.71
2.70
3.00
10400
11.00
11.00
11.00
11.00
11.00
28 955
-1.6
12.00
11.80
11.82
11.80
12.00
6 600
-4.6
11.00
10.50
10.96
10.00
11.00
103 920
-12,5
3,50
3.50
3,50
3.50
3.50
68 000
-7.4
50.00
60.00
50.00
50.00
60.00
7.900
-2.3
7,80
7.81
7.80
8.00
8.00
56.010
9.20
9.40
9,22
9.00
9.20
242,730
4 360.00 350.00 350,00 350.00 350.00 /
-5.8
2.40
2.55
2.48
2.40
2.60
31.671
1.000 950.00 900.00 925,00 950.00 900.00
-3,1
6.20
6.00
6.70
6,31
6.40
43 890
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.000
-6,6
2.99
3.00
2,80
3.00
2.80
28.100
1.000 175.00 175.00 175.00 175,00 175.00 •12.5
6.246 113.00 100.00 110.00 113,00 110.00 -2.6
11,70
11,70
11.70 -2.5
11.70
11.70
1000
11,00
I
11.00
11.00
11.00
11.00
100 000
2.29 + 0.4
2.30
2.22
2.20
2.30
38760
2.01
2.01 -12.9
2,01
2.00
5.932
2.01
2.60 +19.0
2.35
2.60
2.20
670
2.20
+1,7
2,90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.600
-5.5
3.40
3.40
3.40
3.40
3 000
3.40
4630 136.00 135.00 135.00 135.00 135.00
8.50
8.50
8.60
8.50
1000
8.50
67.33
68.00 -2.8
68.00
66.00
67.00
13 282
47.707 310.00 310.00 310.00 310.00 310.00 -1.6
+ 0.4
242.00
8.965 242.00 242.00 242.00 242.00
-8,6
7,00
7.00
7,00
7.00
7.00
3
4,49
+9,5
4.50
4.34
4.10
4,10
176 792
4.60
4.60
4.70
4.67
88.900
4,60
4,50
4.60
4.50
4.50
250.000
4.00
4,50
4.01
11.3
3.90
4.50
122.442
3.10 -3.1
3.30
3.10
3.12
3.20
123 000
2.29 -4.5
2.40
2.29
2.31
2.40
39340

IPN
Magnesrta PPA C08
Manah PN EX
ManahPP
ManaaaPN
Mangara Ira* PP
Mannesmann OP
Mannesmsnn PP
MansolPP
Marvin PP
MasaeyPorlc PNA
MesterPNA INT
Mac Pesada PP
Mendes Jr PPA
Mandas Jr PPB INT
MercFtnenc PN
Meridional PP
Mesbk PP
Mel Barbara PP EX
MMDouat PPC03
Met Duque PP C45
Metal Leve OP C34
Metal Leve PP C34
Metaac PP
Metisa OP C28
MetoaPPC28
Mansa PP P
McroatoPPCM
Mcrotec PPA
MinuanoPN
Moinho Frum OP Cl
Moinho Lapa PN
Moinho Becit OP CO
Moinho Sem OP Ce
Moinho Sem PP CO
Montreal OP
Montreal PP
Motoradò PP
MuterOP C19
Muesr PP C17
MulMolPN
MurutexU PPC1

20.00
21.51
70.01
70.01
18.50
19.00
12.00
12.01
12.00
8.49
7.00
14.31
11.50
2399.9
1.20
2.66

1 789
7948
212
553
27
251
137
184
96
5000
26 336
200
70 196
500
209 500
123 981

Sade PP CO!
Sado Avr-rol PN
Sadia Concor PN
Sadia Ouste PNC
Salrn ON
Samrtn OP
Sansuy PP
Sarwuy Nord PPA
Samaconstan PP 18
Snntonen-w PP EX
Scopus PN
Seara Indl PN
Sortbe Part PP
Sorpen PP
Sharp PP INT
Sharp PP PRT
S»d Inlormat PP CO
SatfAconorto PNA
S-dGuaira PN
Sid.Guaira PP
Sid.Pains PP
Sid.Roonmd PN
SkJ Hkxjrand PP EX
Srfco PP
Soma Crui OP C06
Springor PN
Staroup PP
Sudameris ON
Srjosrnons PN
Sulmaíias PP
Suporapro PP
SuporoMbras PP
Suiano PPA

6.50
6,50
6.50
6.49
6.50
30 000
1.01
1.05
1.03
1.00
45.100
1.01
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
7.600
50 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
0,56
0.60
0.60
0,54
0.60
883 500
0.72 4 9.0
0.65
0.65
0.72
0.68
82910
3.50
3.20 -a.5
3.38
3.50
3.20
201 986
1.05 -10.5
1.05
1.01
0.97
1.00
70.240
-6.2
75.00
75.79
80.00
75.00
38
80.00
1.15 + 3.6
1.20
1.14
1.10
1.10
45910
25.00
25.00 -3.B
25.00
25.00
26.00
1 000
65.00 -5.7
65.00
65.00
65.00
85.00
36 000
67.99
68.00
6739
68.00
68.00
1.440
4.80 -4.0
4.80
4.80
4.80
4.80
6.000
2.90 -7.9
3.10
2.95
2.90
3.05
53.000
42.00
42.00
42.00
42.00
42.00
7000
5.50
5.60
6.60
5.50
5.50
1.273 000
2,70
2.80
2.66
2.60
45 000
2.60

La Fonta Fac PN
Laço PN
lacra PPC08
Laloi PP C12
Iam Nacional PP
Lanrl Senbe PP
lark Maqs PP
Loco PPC01
LigtitON
Uma» PP
Ux DA Cunha PPA
lojas Americ ON
Lojas Americ PN
Lojas Bemer PP
Londrtrmetras PP CO
LoreruPPC12
LumíPPCOl
Uixnrta PP C12

Io caderno

tal, para o crescimento c desenvolvimento da economia brasileira, que o amadurecimento e o equilíbrio
do mercado sejam realizados não por medidas governamentais, e sim pela lei de mercado. Defendeu um
mercado "livre", onde o administrador decida sobre
que ativos e em que percentual deverá aplicar e pediu
que não haja mais alterações nos percentuais de
aplicação dos investimentos institucionais.

Investimentos

Bolsa de Valores de São Paulo
QuMit.

?

Ênj0 critica interferência do governo

de opções fazem Ibovespa cair
São Paulo — Em parte pelo reflexo das
notícias sobre desapropriação de boi no pasto c
também diante da proximidade dos exercícios
das opções, a bolsa paulista voltou a cair ontem.
O índice Bovespa fechou em baixa de 2,5%, na
rnarca de 9.517 pontos e com um movimento de
Cz$ 502 milhões 215 mil. Alguns analistas,
itijistante desanimados, estão prevendo que a
bolsa só conseguirá melhorar no próximo ano.
"Não há nenhuma notícia boa no mercado",
reclama um operador, acrescentando que outras
aplicações continuam atraindo investidores.
"'•
Os operadores entendem que enquanto não
$).rem extintos os atuais problemas de abastecijrjento e as taxas de juros não baixarem, não há
corno acreditar em alta na bolsa. No pregão de
ontem, das 138 ações que compõem o índice
Bovespa, 76 caíram, somente 24 subiram, 30
permaneceram estáveis e oito não foram negociadas.
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Outubro/86
2.697.35

11
12
13
14
15
16

2.709,49
2.721.68
2.733,93
2.746.23
2.758,59
2.771.00

17
18

2.783.47
2.796.00

19
20
i 21

2.808,58
2.821.22
2.833,91

.22

2.846,66.

I 23
24
¦
25
26
27
28
29
30
31

2.859.47
2.872.34
2.885,27
2.898.25
2.911.29
2.924.39
2.931.55
2.950.71
2.964.05
Novembro
2.977.39

2.990,79
3.004.25
3.017.77

3.031.35
3.044,99
3.058,69
3.072.45
10

3.086.28
3.100.17

Renda Fixa
Armenca do Sul
An>-Patnmooio
Aymor*
Bamenndua
Bancoddade
Bandeirantes
Banestado
Bank or Boston
Benortinvost
Banqueiroz
BCN Pro Renda
BMG
Boevtsta CzS
Bonança
Boston Sodnl
Bozano Condomínio
Bradesco
Brasil Canada
BRJ
Chese Hexjnvost
CIN Nacional
Crtmvest
Conta BMC

1.45

45.34

1.59
1.26
1.59
132
0.98
1.66

42.67
42.76
43.97
44.13
44,04
46.38

1.72
0.91

45,63

1.49
1,46
1.66
2.43
1.42
1.4.5
1.04
1.22
1.38
1.15
1.49
1.34
1.93
0.96
1.32
1.48
1.17
1.12
1.38
2.40
3.07

42.50 '
43.02'
4431 47.50
44.28
43.97
43.22
43.09
31.71
42.43'
45.40 '
42.46
¦ JC
413746,07 '
43.17
493543.51
50.27
6.70
52.60

1.55
2.02
2.03
1.38
1.58
1.14
1,33
1.29
1.23
131
1.24

44.34
46.53

1.037620

1.41
1.01
1.67

39.4e43.68
43.62

40.232937
3.275609

1.71
0.66
137
1.64

43.24 .
39.27
42.52
45.51

0.127167
44.163

1.61
1.58

39.68.
49.08

2.38
1.80
1.82
1.27
1.74
1.52
1.68
1.46
1.90
1.92
1.70

47.74
46.38
46.2441.69
43.5!
46.61
44.99
4038'
^46.09
48.49
44,13.

31.074
3,725463
1,58170
0.0011236
0.073196
12.694!
1,301798
0,292232
2,836247
500.52
1.747770
0.618282
91.446
427.1893!
35.517876
0,867338
0,469502
1.149742
0251442

Crefisul Maxi R. Fixa
CSC
Cta a Rda F Rmnvest
Ootepwve Gdel
Denasa
Dtbran
DIG
Eldorado
Estructura
F. Barreto
Rei
FIC Bradesco
Fidesa-NMB Bank
Fatunceiro
Ftnasa
Ftnir-rvast
Ffv. Untbartco
Fix Senerj
Gerarrn
HM
Hokknvest
InvesparvCEI
Invest-Renda
Itaú Money Manter
Ubor
Uovds
Lofjcred
Magkano
Maita
Matone
Mendnnal
Montreabanfc Condom.
Morada
Mufli Money
Murapec
Noroeste FNI
Novo Norte
Open
Patente
Pauto WiHernsens
Pnrne Preta
Rende floal
Rural

79.092794
2309208
1.369165

0.186900
1.696131
331.1597
0.346000
9.704707
1,029067
0,3207

41.85
43.76
42.98
43.55.,
43.05
4433
43.64

1.908346

0.147526
3737B451
41.976884
3.440366
1.514857
268.628

íja»
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Tony Gebauer confessa fraude ao Morgan

Seu bolso
farmacêutica
-A indústria
pode entrar em colapso

até o final do ano se o governo
não tomar providências. O mais
atingido com a falta de medicamentos será o público infantil,
já que não há vidros suficientes
para embalar os remédios líquicios, mais usados pelas crianças
— advertiu o secretário-geral do
Conselho Regional de Farmácia, Antônio Carlos da Costa
Bezerra.
-As indústrias consultadas
pelo Conselho alegam falta de
matéria-prima e de embalagens
para colocar os medicamentos à
do varejo. No caso
' disposição
das embalagens de vidro é que a
situação se agrava, pois apenas
uma indústria — a Weaton —
fabrica vidros de grandes volumes (60,100 e 200 ml).
De acordo com os levantamentos feitos pelo CRF estão
faltando no mercado do Rio um
total de 50 medicamentos e até
seringas para aplicação de insuIina em diabéticos. Faltam antihelmínticos como o Helmiben,
antianêmicos como o Panvitrop,
analgésicos (Novalgina Xaropé), descongestionantes nasais
(Desccon), xaropes expectorantès (Revenil), tranqüilizantes
epi(Libnum), remédios ''sapinho"
para
lepsia (Comital) para
(Canasten), para asma (Franol),
além do psicotrópico para o
"mal de Parkinson": Artane.
Nos hospitais há escassez de
antibióticos como o Benzetacil e
o que é mais grave: falta albumiha humana.

Dica
A Droga Farta, farmácia situada na Rua Inhangá, 19, Copacabana, tem seringas descartáveis
para aplicação de insulina e vacinas. Há também seringas de
lml, 3ml e 5ml.

Sabão
O Brasil vai importar sebo
da Argentina. Com esta decisão, as indústrias de sabão evitam a falta do produto no mercado interno. No momento,
elas não estão garantindo a
entrega total dos pedidos do
varejo, mas ainda existe mercadoria.

Expectativa
A Bolsa de Gêneros do Rio
estava ontem em grande agitação por causa da notícia do
confisco de boi pelo governo.
Um atacadista de carne comentou que todo mundo está aguardando para ver se o governo vai
mesmo ser rigoroso com os pecuaristas.
— Se as autoridades confiscarem só meia dúzia de bois,
não vai dar para nada e o tumulto no mercado vai ser maior do
— observou.
que o atual

TV, seja pelas diferenças de preços nas
diversas lojas. Como
a Lojas Americanas
pode vender um castelo do He-man por
Cz$ 520,00 enquanto

as outras chegam a
cobrar até Cz$ 890,00
pelo mesmo produto?
Por serem produtos
novos, não há cruzado que segure o comércio.

jÈonfiscar café
fS O consumo brasileiro de café,
este ano, será o mais baixo da
história do país: inferior a 5 miíhões de sacas/ano. Os dados são
do Sindicato da Indústria de Torfefação e Moagem do Café do
Estado do Rio de Janeiro, cujo
presidente, Adílio Valadão, marrifestou em nome da entidade
posição totalmente contrária ao
aumento do preço da bebida ao
consumidor, mesmo após o descongelamento de preços.
— Se houver aumento, o
£}
consumo vai baixar mais ainda. O
que queremos é obter dos cafeiCultores a matéria-prima aos pre"acordo de
(òs fixados por um
cavalheiros" que fizeram, em
março, com o governo: Cz$
2.750,00 a saca. O Brasil, apesar
da safra pequena colhida este
ano, conta com 20 milhões de
sacas armazenadas em poder de
exportadores e IBC.
Srodutores,
io invés de elevar o preço do
produto — como pretendem os
— o governo podia
produtores
confiscar o café estocado, já que
rconfiscou o boi — brincou Valadão.
.,'*, Na verdade, o que os torrefatores do Rio defendem é o reinício do leilão de café dos estoques
do IBC na Bolsa de Mercadorias
de São Paulo.

Colarinho
P A nova versão do crime do
colarinho branco para os consurnidores: servir o chope cheio de
colarinho. O comentário foi ouIndo num bar da Zona Sul.
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Leite
contaminado
O leite importado da Irlanda do Norte, que a Cobal começou a distribuir para reidratação, contém duas substâncias
tidas como cancerígenas: o césio
137 e o césio 134, isotópos radioativos. Apesar disto, foi considerado apto para consumo humano pelo Instituto de Radioproteção da Comissão Nacional
de Energia Nuclear, que submeteu à análise 18 amostras do
produto. Segundo o chefe do
Departamento de Proteção Radiológica Ambiental do Instituto, Haroldo Azevedo, os resultados dos exames de radiação
variaram de 1.600 bequeréis
(unidade de medição da radiação nuclear) a 90 bequeréis por
quilo de leite em pó, níveis
abaixo do limite permitido pela
CNEN de 3.700 bequeréis por
quilo de leite em pó.
— O ideal é não ter nada.
Mas o leite examinado, embora
contaminado, está apto para
consumo humano — garantiu
Haroldo Azevedo.

Cartões de
crédito
*¦

É)e polícia
• i Na avaliação de um
proprietário de grande rede de varejo,
o abastecimento no país está
virando caso de polícia. Tanto
que a Sunab, em março, precisou requisitar a Polícia Federal
para assessorá-la na fiscalização
do comércio e, agora, para ir às
fontes de produção buscar o boi
no pasto. E ironizou:
•;. — Já lançaram o Romeu
Tuma para presidente do Fiamengo.

Os cartões de crédito estão
proibidos, pelo Banco Central,
de cobrar multas por atraso de
pagamento de seus usuários. De
acordo com fiscais da Sunab,
encarregados de supervisionar o
cumprimento das regras estípuladas pelo plano cruzado na
área financeira, os cartões de
crédito foram autorizados pelo
BC a cobrar por atraso/mês um
juro de mora de 1% e mais uma
taxa de financiamento prefixada
em contrato.
Até agora, conforme relato
dos fiscais, a Sunab não conseguiu enquadrar nenhum cartão
de crédito como infrator, mas
estão sendo investigadas várias
denúncias feitas por usuários
dos cartões Fininvest e Mesblm.
Vera Saavedra Durão
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Sáo Paulo — Fernando Muniz de
sua culpa em quatro crimes (fraude
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Souza, 47 anos, fazendeiro, proprietário
bancária, empréstimos bancários não
M* IMÈM
do Haras Shalako, em Tatuí, conheceu
autorizados, sonegação de imposto de
Tony Gebauer e se considera lesado por
renda e falsificação de extratos bancaele no passado, mas não no escândalo
rios) em troca da desistência de seus
•'¦<,¦
-ÍM
>
ex-empregadores em persegui-lo judipelo qual o ex-influente executivo do
, ^tm\ M
,M 1 wSsfl
Morgan Guaranty Trust o envolveu.
cialmente. O promotor de Nova Ior"Gostaria de ter esse
gabarito que ele
compromisso,
Ruaceitou
o
que que
está me dando, mas infelizmente nâo
dolph Giuliani, divulgou também os
tenho", declarou Souza ontem à noite,
m\ mxÊmmu
nomes de quatro brasileiros que mantiacrescentando: "Se ele diz que me lesou
nham contas administradas por Tony
de novo, quero saber exatamente o que
Gebauer no Morgan: Fernando Cicilio
ele afirmou, em quanto me lesou e no
Almeida, Leonidas Borio, Francisco
que, para tomar as providências que for
Catão e Fernando Muniz de Souza.
possível."
-i*>
Gebauer fez retiradas não autoriFernando Muniz de Souza contou
das
zadas de 4,3 milhões de dólares
que conheceu Gebauer há cerca de 20
anos, quando o então funcionário do
contas mantidas pelos brasileiros.
Morgan casou com uma brasileira, que
Através de seu advogado, Stanley ArSouza também conhecia. Souza tinha
kin, Tony Gebauer confessa ter feito
uma firma de prestação de serviços
empréstimos não autorizados de 2,9
atuando no mercado financeiro, para tramilhões de dólares para contas de
balhos de consultoria, intermediação de
brasileiros com o intento de encobrir as
associação e aquisições de empresas
retiradas. Gebauer foi o chefe das
"perfeitamente registrada no Banco Cenoperações de empréstimos do Morgan
trai", e inclusive apresentou Gebauer a l
Guaranty para a América Latina no
banqueiros, anfes que houvesse a febre
período de 1981 a 1983. Quando se
empréstimos, &
pela tomada e repasses de
demitiu do banco, em agosto de 1985,
estrangeiros no país. "Por volta de
era o responsável por contatos com os
1970/71, eu o introduzi a uma série de.
principais executivos de grandes compessoas,
que eram convenientes para ele/.
latino-americanas.
panhias industrais
Gebauer, conhecer e fazer negócios com
No mês de maio, ele perdeu também
empréstimos estrangeiros, o que ainda.seu emprego como banqueiro de invésnão era comum, naquela época. Ajudei-o
negou
Leonidas
Borio
Issim como outros envolvidos,
(È)
timentos no Drexel Burnham Lambert
nesse início de desenvolvimento dos ne-'¦>¦
Inc depois que o escândalo com o
ter contas no Morgan, fraudado por Gebauer (D)
t
gócios do Morgan aqui", relata Souza.
Morgan veio à tona.
Na residência de Leonidas Bório, a
filha Luciana informou apenas que seu^
No seu apartamento no centro de
Manhattan, Gebauer não quer receber
pai não está no Rio. Sem deixar de ser
atenciosa, recusou-se a fornecer qualquer'
repórteres — a conselho de seu advotes garantias financeiras e privacidade
Nascido na Venezuela e filho de uma
elaboArkin
Foi
Stanley
pista
que facilitasse o contato com Bório.'
quem
gado.
Ele foi para São Paulo ou Curi-"
família de cervejeiros alemães, Tony Gepraticamente sem rivais no sistema banrou o compromisso com o banco. Ele
cario norte-americano.
bauer educou-se em Caracas e domina
tiba. Não sei ao certo. Deixe o número de
mostrou-se disposto a admitir entre os
com impressionante fluência o inglês,
seu telefone que, quando ele chegar,
Quando o próprio Morgan anunciou
quatro crimes até os de falsificação de
espanhol e português. Formou-se na Coligará para você.
o escândalo, em maio, os especialistas
extratos e fraudt bancária, que podevocê não poderia entrar em contalumbia University de Nova Iorque, antes
acharam
inacreditável
americanos
que
ou
leve
de
à
levá-lo
rão
prisão,
pena
de transformar-se em banqueiro. Sempre
num
to
com
ele, pedindo-lhe para ligar ainda
envolvido
estar
esse
banco
pudesse
multa, no julgamento que o juiz fixou
vestido na última moda — mas sem
hoje?
episódio desse tipo. De fato, o caso
Gebauer
de
dezembro.
11
o
dia
Impossível. Quando papai faz IQ3
para
dispensar suspensórios coloridos e óculos
Gebauer suscitou muitas perguntas, soterá de devolver ao fisco americano 1,7
com aro de casco de tartaruga — Geuma viagem rápida para voltar no dia KJS
bretudo a respeito do papel dos bancos
milhões de dólares pelo dinheiro que
bauer transformou-se em figura das mais
seguinte, dificilmente telefona para casa
americanos em encobrir ou até mesmo
sonegou entre 1977 e 1983.
dando notícias. Não sei, realmente, onde
populares entre gente rica em toda a
em incentivar a fuga de capitais de países
Qual foi a compensação que o
América do Sul, particularmente no
encontrá-lo agora (às 21 horas de ontem).
como o Brasil.
Brasil.
Morgan Guaranty está dando permaSeu irmão, Leonidas Bório Filho,
"Ele foi capaz de criar inúmeros
O Morgan afirma que jamais aceita
nece desconhecida. Um porta-voz conque atendera primeiro o telefonema do
violem
depósitos
as
conscientemente
que
contatos para o Morgan", disse seu advocordou apenas em dizer que o banco
JORNAL DO BRASIL, interessou-se
"Esse banco teve lucros de dezenas
disposições monetárias ou legais de qualem saber se Gebauer havia sido condenaterminou suas próprias investigações
gado.
quer outro país. Até agora, ninguém
de milhares de dólares graças a compcdo. Em seguida, afirmou que não estava
sobre o caso recentemente e acredita
acusou
o
banco
de
"Essa
quebrar qualquer
tência do Tony em conseguir amizades."
ter chegado ao final da história, que
profundamente a par do assunto:
regulamento. As suspeitas, contudo, são
Em
Nova
Iorque,
muita
comenta
história, quem sabe direito e tem condi-gente
não envolve mais nenhum de seus
as de que os bancos americanos fecham
"Nós dissemos e contique os negócios do Morgan em relação ao
ções de falar é somente o meu pai."
empregados.
de
capitais.
os
olhos
a
fuga
para
Onde está seu pai?
Brasil floresceram depois que Tooyjjemiamos a repetir que nenhum cliente
~
No caso Gebauer, o banco já inforNão sei, talvez a minha irmã
começou
a
ocupar-se
drráétor.
bauer
não
houve
tostão
e
so
que
perdeu um
nada acontecerá com as contas
mou
Por
mesmo,
o
escândalo
isso
tem
sido
saiba.
que
danos materiais para o Morgan", disse
mantidas em Nova Iorque por depositanuma fonte de constante constrangimento
No Paraná, a esposa de Cecílio Rego
o porta-voz.
tes brasileiros. Eles estão envolvidos —
de Almeida disse que o marido estava
para a diretoria do Morgan. Esta é uma
O banco gastou bastante dinheiro
das instituições financeiras internacionais
viajando e que não existe na sua família
pelo menos aos olhos da justiça america"nenhum Fernando Cecílio Almeida".
na, que divulgou ontem seus nomes —
de maior respeito, derivada principalpara investigar as atividades de Tony
Gebauer. A casa começou as investigaapenas devido ao fato de que Gebauermente do fato de que, durante anos, o
Francisco Catão, em Paris, atendeu o IV,;
"operava" com suas contas.
Morgan proporcionou a seus depositantelefonema desligando-o cm seguida.
ções com seu próprio departamento de
auditorias. Mais tarde, contratou uma
firma especializada em contabilidade e
Foto de Sônia D'Almeida : ¦
':
outro escritório de advocacia para aju"«si ¦„.':: ¦¦'¦¦ ¦'
Mmt&ws'.
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dar nas investigações, que foram con:::: :W'V.::.'--í: ¦:'..
duzidas também no Brasil por pessoal
do banco. Quando o próprio Morgan
divulgou o escândalo, em abril deste
ano, o caso já estava praticamente
esclarecido.
De acordo com o advogado de
Gebauer, as retiradas não autorizadas
eram feitas de contas abertas por executivos e homens de negócios brasileiros aparentemente em violação das leis
do Brasil sobre remessas de divisas.
Uma vez que esses brasileiros precisar"1l
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vam de um manager para o dinheiro
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país, Gebauer preencheria essas funções.
"Gebauer era uma espécie de money manager para esses brasileiros",
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disse o advogado. "Ele tinha autoridade sobre essas contas, um tipo de
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temente entre banqueiros e gente que
transfere divisas. Perante a justiça,
Gebauer vai dizer que tinha permissão,
sem ser por escrito, para fazer as
retiradas e depósitos.
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fevereiro de 1976 e agosto de 1985, ele
dirigiu cheques sacados contra contas
americanas
empresas
das
comercial
Yeutter não esclareceu como estimou o prejuízo
de seis holdings panamenhas controladas por brasileiros, e também contra
13*J
uma conta-poupança no Morgan, controlada por um brasileiro. Gebauer
mentiu para a diretoria do Morgan,
'Já
dizendo que havia sido autorizado petos donos das contas a fazer as retiradas. Ele também mentiu ao afirmar
que tinha permissão para realizar de"esta é a
sa prioridade máxima". Disse, porém, 0
positos nessas contas sob a forma de
sária a adoção de represálias —
A decisão do governo nortetrabalhou nc- ?
empréstimos. Para disfarçar suas atividesfecho"—mas
deste
das
hipóteses
que como economista, que "concorrência
ao
americano de notificar
GATT (Açorpior
a
defende
dades, Gebauer falsificou extratos de
setor
advertiu que a proteção pelo copyrtght,
privado,
do Geral de Tarifas de Comércio) suas
conta do banco, utilizando papéis com
encarniçada entre as empresas", e convo-.;;>;
em lei do Congresso Nacional, para o
intenções de suspender concessões tarifacou a sociedade brasileira a refletir sobre.Vv,
o timbre do Morgan, num total de 24
software, não é suficiente para o fim do
rias às exportações brasileiras por conta
"uma das
estas outras políticas.
cartas falsificadas.
litígio. Disse que este ponto é
., ..¦;.-,
das restrições da Lei de Informática foi
maiores, porém existem
:::<>
somente para indicar ao Brasil de que as
Não ficou claro, nas acusações,
americana
Reserva
preocupações
"divergências são
outras igualmente importantes".
e que se não
onde foi parar o dinheiro retirado das
graves
Ele também explicou que a reserva,!^
— Sejam quais forem os efeitos cohouver solução satisfatória devemos tocontas. "Foi tudo para outras contas,
de mercado decretada pelos departámen-'
a
de
merciais,
é
Foi
o
disse
certas
mar
medidas".
que
política
de
Tony
na
América
os
negócios
preciso
que
para
tos de Estado e do Comércio dos EUA, ,-0
informática esteja dentro dos princípios
ontem para a Imprensa brasileira, em
do Sul e para seus próprios gastos",
para a produção de máquinas de controle
do
é
a
internacionais. Esta
essência
circuito fechado de televisão, o embaixadisse o advogado, Stanley Arkin.
numérico computadorizadas, justifica-se .
GATT e suas recomendações são no
chefe do departaClayton
Yeutter,
dor
Fontes de bancos brasileiros têm
porque estas ferramentas destinam-se a ^
sentido de abrir para intensificar o code comércio nortemento
especial
dito, porém, que Gebauer mantinha
sistemas de defesa, sendo, assim, questão ,
—
revelou
Clayton
internacional
mércio
americano, o United States Trade Repre"Não foi uma
um negócio paralelo de empréstimos a
de segurança nacional.
v
Yeutter, que assegurou não existirem
sentaüve (USTR).
disse ele, .q
econômico",
de
caráter
taxas mais baixas do que qualquer
decisão
no
contencioso.
motivações
políticas
"mas a importação de alguns desses
O embaixador Yeutter não esclarecliente poderia obter diretamente de
pro- 0„
O chefe do Departamento Especial
ceu como estimou o prejuízo comercial
atingia até 80%, o que significa que
dutos
um banco. Isto coincide com as investidisse
também
EUA
dos
de
Comércio
que
não
Unidos,
Estados
de empresas dos
não podemos depender de importar da
por
"ficaríamos satisfeitíssimos se o Brasil
gações do próprio Morgan, segundo as
poderem participar do mercado de mínis
Alemanha em momento de guerra; não
do
GATT
quais Gebauer não utilizou os cheques
dispositivos
revelasse quais os
e microcomputadores brasileiros. Limiacredito que o programa de informática
em proveito próprio.
tou-se a enfatizar que são centenas de
que justificam o protecionismo à indúsdo Brasil entre nesta categoria". :ir)
seguie,
em
informática"
de
nacional
tria
Não há dúvidas de que ele se
milhões de dólares em produtos que não
O embaixador informou que ainda—;
18.
o
artigo
mesmo
da, acrescentou que
beneficiou pessoalmente desse tipo dé
podem ser exportados para o Brasil e
não foi marcada nova reunião entre as .
a proteção à indústria nasadmite
transação. Tony Gebauer mantinha um
de
algumas
multinacioa
despeito
(que
que,
delegações que negociam o contencioso; .
cente), bem como outros quaisquer, não
estilo de vida bastante além das possinais norte-americanas continuarem obe, para ele, não serão necessárias muitas' ;
fim ao litígio, na medida em que
bilidades de um alto executivo do Mortendo bons lucros, participando do merporiam
"existem facetas
até o final do ano, quando os EUA; A
náo se relacionam
festas
suntuosas
que
Dava
Guaranty.
brasileiro
de
informática,
suas
cado
gan
partio
GATT".
com
prometem apresentar uma decisão finaTr >.
vêm
sofrendo
brusco
declínio,
numa fazenda próxima de Nova Iorque
cipações
Disse que, obviamente, está preocupado.'- I
Lembrado
pelos jornalistas, que pare costumava oferecer generosa hospiem termos percentuais, nos últimos anos.
com o endividamento externo do Brasil,"' i
ticipavam da entrevista de Brasflia, São
talidade a personalidades de finanças e
Solução
mas que "devemos adotar a linha correta, )
Paulo e a Rio, de que o Brasil tem outras
negócios sul-americanas no seu aparta"otimista", o emseja qual for o impacto sobre os bancos_^
a
da
Imprencomo
de
mercado,
reservas
um
Revelando-se
mento na Park Avenue, um dos endecredores, para o desfecho justo da diver-"1^
sa e a das Telecomunicações," Yeutter
baixador Yeutter mais uma vez manifesrecos mais nobres e refinados do
"nosé
hoje,
informática,
a
explicou
de
não
seja
necestou
sua
esperança
gência".
que
que
mundo.

Brasileiros negam
todo envolvimento

Dia da Criança
¦ Com a chegada do
Dia da Criança o lancomento de brinquedos novos está enhuSequecendo os pais.
ja pelo massacre da
'propaganda
diária na
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Charme, festas e muito lucro
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Yeutter avisa que EUA cumprem
promessa feita contra o Brasil ú
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Recuperação do mercado
internacional de frete
não contenta a Docenave
r.

—
••-> O
presidente da Vale do Rio Doce Navegação SA
Docenave, almirante Carlos Auto de Andrade, sente as primeiras ondas da recuperação no mercado internacional de frete. Os
sinais positivos chegam um pouco tarde, entretanto, para
impedir que o lucro líquido do ano passado, de Cr$ 1 bilhão 21
milhões 670 mil, caia à metade em 1986.
Com 20 navios próprios mais os cinco arretados a casco nu
do Fundo da Marinha Mercante (eles foram recusados por
outros armadores que os encomendaram aos estaleiros nacionais), a Docenave e suas coligadas têm mais seis barcos em
construção e negociam com o BNDES financiamento para
encomendar quatro rebocadores ao grupo Soebin, no valor
aproximado de 12 milhões de dólares. Dia 24, às 14h30min, em
solenidade no estaleiro Ishikawajima, a Wilsea, uma associação
da subsidiária liberiana da Docenave, a Seamar, com o grupo
norueguês Will Wilhelmsen, vai incorporar o supermíneropetroleiro Docefjord, de 305 mil toneladas de porte bruto, e
batizar seu irmão gêmeo, Tijuca, que terá por madrinha
Terezinha Bueno Silva, mulher do presidente da Petrobrás,
Osires Silva.
O coordenador das usinas siderúrgicas japonesas da Nippon Steel, Yoshida, virá ao Rio para o início das operações do
Docefjord, que deverá carregar minério de ferro em Tubarão ou
Ponta da Madeira para o grupo japonês, trazendo na volta
petróleo do golfo arábico.
Em fins de novembro, será a vez do estaleiro Verolme
entregar à Seamar Shipping Corporation, com sede na Libéria,
o graneleiro Doceriver, enquanto lança ao mar o terceiro barco
da série encomendada pelo grupo Docenave, o Docecap.
A frota própria atual da Docenave soma 1 milhão 570 mil
toneladas de porte bruto, elevando-se a 1 milhão 908 mil
toneladas com os cinco navios que aluga do Fundo da Marinha
Mercante. Considerando-se a média de carga dos últimos dois
anos, de 30 milhões de toneladas/ano, a capacidade dos puròes
de seus barcos corresponde a 43% da carga. Com os navios em
construção a serem incorporados até junho do próximo ano a
capacidade dos porões se elevará a 2 milhões 800 mil toneladas,
chegando a quase 70% da carga.
Para expandir mais ainda a frota própria, o almirante
Carlos Auto de Andrade quer levar "todo o granel que puder,
como minério de ferro, trigo, carvão, fertilizantes, os grãos
exportados pela Argentina e placas de aço". Além disso ele
determinou que se estudasse a oportunidade de transportar
carga geral em containeres adaptados ao convés dos graneleiros,
após verificação para ver se isso não fere as regras atuais da
Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (Sunamam).
*E
Quanto às possíveis críticas dos armadores privados de
carga geral, que se sentiriam prejudicados com a entrada da
Docenave em seu negócio, o almirante Carlos Auto de Andrade
fqfiçlàro:
— Não há o temor de contrariar a iniciativa privada. Não
Hj
rajjocino em termos de controvérsia, mas sim de oportunidade.
Minha preocupação é prestar um bom serviço ao país.
jjS O diretor presidente da Docenave espera que o acerto das
dívidas dos armadores privados com o governo seja feito através
de medidas que permitam a extensão dos benefícios a toda a
comunidade do transporte marítimo, de forma a não penalizar
o^"""que cumprem com os seus compromissos.
Acredito que o governo conduzirá essa negociação de
modo a não prejudicar, a não onerar, o contribuinte — disse.
&.-0j,A crise na marinha mercante é mundial, acrescentou,
lembrando que a queda nos fretes nunca foi tão prolongada na
hiitória moderna do transporte marítimo. Cerca de 400 falências'foram registradas nos últimos cinco anos, e poderosos
grupos empresariais como o Tung e Wahkong, com sede em
Hong-Kong;' e Sanko, do Japão, deram grandes prejuízos aos
bancos. No Brasil, entretanto, não há falências a registrar,
embora todos sintam "os efeitos da crise prolongada", observou
o almirante Carlos Auto de Andrade. Em sua opinião, "a
equipe do Ministério dos Transportes é muito competente e
certamente fará um bom trabalho" no sentido de ampliar as
perspectivas dos navios de bandeira nacional.

Marinha Mercante baixa
frete para não perder
caminhões
cargas
para
"''
O superintendente da Marinha Mercante, comandante

Murilo Rubens Habbema de Maia, baixou resolução com o
objetivo de reduzir os custos de transporte de carga geral na
cabotagem, que tem perdido frete na concorrência com os
caminhões. O presidente da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem (Abac), Meton Soares Jr, lembrou que a
medida foi solicitada pelos empresários.
O transporte de carga geral na cabotagem era contratado
obrigatoriamente nas condições Uner terms, com o armador se
responsabilizando pela carga e descarga das mercadorias nos
portos de origem e destino. Agora haverá livre negociação das
condições de transporte entre os donos das cargas e os
armadores. Segundo a Superintendência Nacional da Marinha
Mercante, no primeiro trimestre deste ano a cabotagem faturou
Cr$ 67 milhões 336 mil 797 na carga geral, 30% a menos do que
no mesmo período do ano passado.

Cabotagem

'

Carga transportada
(em toneladas)
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Armadores estão prevendo
o caos depois das eleições
Romualdo Barros
Com 45 navios antieconômicos parados
nos portos e pressionados por reivindicações
trabalhistas e pela cobrança de suas dívidas,
armadores temem que passadas as eleições a
situação da Marinha Mercante se agrave de tal
modo que, se o governo não socorrer o setor,
ele se defrontará com uma "sentença de
morte".
A opinião é do presidente do Sindicato
Nacional das Empresas de Navegação Marítima e da Associação Brasileira dos Armadores
de Cabotagem, Meton Soares Jr, expressa em
documentos encaminhados ao governo. Ao
ministro da Fazenda, Dilson Funaro, a quem
foi pedir apoio para que o Conselho Monetário Nacional perdoe juros de mora e multa
contratual de dívidas de 17 armadores de
cabotagem e navegação interior da ordem de
100 milhões de dólares, o armador deixou
claro que navios custando mais do que obtêm
de receita levarão "inexoravelmente à falência
de seus proprietários".
Navios caros
Meton Soares Jr levou ao ministro Funaro
dois problemas: o da dívida dos armadores e
aquele criado pela decisão do Instituto de
Resseguros do Brasil (IRB), que decidiu fazer
sua própria avaliação dos barcos, considerando o valor de mercado, muito abaixo daquele
que consta nos contratos firmados pelos armadores com o BNDES, gestor do Fundo da
Marinha Mercante, que financia a construção
naval. De volta ao Rio, o empresário garantiu
que o Ministro da Fazenda mostrou-se sensível
às questões de interesse da Marinha Mercante
e prometeu dar a sua contribuição no sentido
de solucioná-las.
Documento elaborado pela Associação
Brasileira dos Armadores de Cabotagem revêIa que chamados a participar do desenvolvimento nacional esses empresários acabaram
"contratando navios nacionais a
preços muito
superiores aos praticados no mercado internacional", acreditando "na ocorrência de cargas
previstas pelo governo, com baixos índices de
inflação e com financiamentos satisfatórios
época".
perante os fretes praticados na "nos
Segundo os empresários,
primeiros
anos conviveu-se sob a égide do bom senso,
época em que a fixação das prestações reconliccia a ação perniciosa dos fatores anômalos,
e a Sunamam, com sabedoria, identificava e
integrava as diversas influências, tendo-se em
resultado prestações reduzidas em relação ao
pactuado, porém suportáveis pela armação.
Nada era mais justo e adequado do que só
corrigir as prestações quando tosse autorizado
reajuste de fretes e nos mesmos percentuais
concedidos pelos reajuste".
E prossegue o documento da Associação
Brasileira dos Armadores de Cabotagem:
"Assim chegamos a 1981, ocasião em
que
foram alijados o bom sendo e a justiça,
passando-se à tirania da manipulação unilateral dos números. Cláusulas contratuais novadas pelo uso e costume e sobretudo bom senso
em relação a uma nova conjuntura desfavorável tiveram novas interpretações, ao tempo em
que anos de inflação.de reajustes insuficientes
de fretes e de aumentos desmesurados de óleo
eram repassados sumariamente à conta do
armador; iniciava-se a inadimplência generalizada e eram ajuizadas as primeiras ações,
todas respaldadas na novação contratual.
Acredite V. Excia. que em 24 horas algumas
prestações tiveram seus valores multiplicados
por quatro".
Os armadores calcularam a perda de receita de metade dos navios da cabotagem, num
período, por atrasos e insuficiências nos reajustes de fretes, e informaram, no documento
enviado ao ministro Dilson Funaro que "a
quantia calculada, duzentos e dez bilhões de
cruzeiros, correspondia a toda a dívida da
cabotagem na ocasião". E queixaram-se, a
seguir, de que "atualmente a armação de
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cabotagem opera com fretes calculados em
janeiro, congelados em fevereiro e suportando
aumentos posteriores de óleo combustível,
tripulações, tarifas portuárias, capatazias e
trabalhadores avulsos de carga e descarga. O
óleo para cabotagem custa 149 dólares a
tonelada, enquanto que para o longo curso de
navios nacionais e estrangeiros, oscila entre 62
dólares e 80 dólares".
Por tudo isso, o documento alerta para o
agravamento da dívida dos armadores, com
multa e juros de mora, em função da extensão
do prazo de pagamento de financiamento. "Os
navios sendo amortizados num prazo maior
como forma de reduzir as prestações ao terem
em contrapartida a cobrança das injustas penalidades não poderiam fazer face aos acrescimos de custos provocados pelos maiores gastos
de manutenção, viz-a-viz aumento do prazo do
financiamento. Fatalmente custarão mais do
que obterão de receita, descapitalizando e
levando inexoravelmente à falência de seus
proprietários", conclui a Associação Brasileira
dos Armadores de Cabotagem.
Especialistas nesse segmento do transporte marítimo acrescentaram que a defasagem de
frete de oito dessas empresas (Conan, Chaval,
Nasa, Mansur, Transnave, Tupinave, Marvinave e Libra), no período de 1982 a 1985 foi da
ordem de CzS 210 bilhões 465 milhões. E
somente as prestações de um navio (o Ondina,
da Libra, construído no Caneco) saltou no 3o
trimestre de 1981 de Cz$ 413 mil 795,26 para
CzS 1 milhão 768 mil 912,53. Enquanto isso,
esses mesmos armadores arcaram com custos
crescentes de movimentação de cargas nos
portos. Segundo os especialistas que assessoram empresas de cabotagem, um conferente
chegou a ganhar Cz$ 61 mil 904 e um estivador
Cz$ 48 mil 573, no porto de Santos, em maio
deste ano.
O presidente do Sindicato Nacional das
Empresas de Navegação Marítima e da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, Meton Soares Jr, decidiu também recorrer à Justiça contra a decisão do Tribunal
Regional do Trabalho de São Paulo que, no
dia primeiro deste mês, depois de declarar
ilegal a greve dos trabalhadores avulsos de
Santos (conferentes, estivadores, consertadores), determinou o pagamento do repouso
semanal remunerado a partir de janeiro do
próximo ano, principal reivindicação que levou à greve.
Depois de lembrar que o repouso semanal
remunerado desses trabalhadores já vem sendo pago desde 1965, Meton Soares Jr afirmou:
As empresas brasileiras de navegação não
podem aceitar pagar em dobro o repouso
semanal remunerado aos trabalhadores avulsos dos portos, porque, além de todos os males
que isso acarretaria para a marinha mercante
brasileira, abriria um precedente para que
todos os trabalhadores do país.
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orçamento de Cz$ 11 bilhões, sendo CzS
7 bilhões para custeio e Cz$ 3,5 bilhões
para investimento, Osiris Stenghel acha
que os recursos privados em ferrovias
deverão se concentrar na ligação NorteSul e na Ferrovia da Produção.
Quanto à disputa dos lobbies rodoviarista, ferroviarista e aquaviário, deixou claro que caberá à Empresa Brasileira de Planejamento do Transporte (Gei- •
pot) definir a melhor solução para o caso
brasileiro.
O ministro dos Transportes, José
Reinaldo Tavares, garantiu ontem aos
trabalhadores portuários que seus direitos serão mantidos e protegidos, dentro
da política governamental de conceder
permissão para que os terminais privados
possam operar cargas de terceiros. Tais
cargas deverão, obrigatoriamente, restringir-se à especialização do terminal, e
as lideranças dos trabalhadores portuários serão convidadas a opinar sobre a
medida antes que ela seja tomada oficialmente.
Telex nesse sentido foi enviado ao
presidente do Sindicato dos Empregados
na Administração Portuária de Santos,
Benedito Furtado de Andrade, pelo
coordenador de comunicação social do
Ministério, jornalista Egídio Serpa. Os
portuários paulistas ameaçaram entrar
em greve, temendo o esvaziamento dos
portos administrados pelo governo através da Portobrás. Sobre as críticas sindicais à proposta para uma nova política de
navegação, diz o assessor do ministro
José Reinaldo Tavares que "só os que
pregam a manutenção de autênticos cartórios existentes no setor é que exergam
na proposta e na ação do Ministério dos
Transportes o que vossa senhoria, erradamente, chama de entreguismo. O que
todos desejamos é uma marinha mercante brasileira forte e competitiva".

O governo quer atrair investidores
privados para o setor de transportes —
esse é o tema principal a ser abordado
hoje pelo ministro José Reinaldo Tavares
no Rio, onde falará na reunião do Conselho Empresarial de Transportes da Associação Comercial, às 15h, e no Clube de
Engenharia, às 17h30min.
Ele confirmará a informação de que
cinco dias após as eleições, para evitar
conotações eleitoreiras, o Presidente Sarney presidirá, no Palácio do Planalto, a
assinatura do edital de concorrência pública para a contratação da primeira empresa privada que vai construir e operar
uma rodovia, provavelmente na região
Sudeste. E anunciará o interesse de grupos ingleses, canadenses e espanhóis em
formar joint-venture com empresas brasileiras para explorar o serviço de trens de
passageiros entre o Rio e São Paulo, a ser
privatizado.
Aço estatal
A ferrovia do aço continuará estatal,
segundo explicou ontem o presidente da
Rede Ferroviária Federal SA, Osiris
Stenghel Guimarães, homenageado pelo
Clube de Engenharia. Para concluir as
obras de forma a operar a ferrovia com
locomotivas diesel-elétricas, a RFFSA
precisa investir cerca de 130 milhões de
dólares, mais 20 milhões de dólares para
fazer a ligação com São Paulo e, desse
total, pretende obter de grupos privados,
principalmente da Minerações Brasileiras
Reunidas (Antunes), empréstimo da ordem de 70 milhões de dólares, a ser pago
com o frete. "Quem vai executar a obra e
operar a Ferrovia do Aço é a Rede" —
afirmou seu presidente.
Ele anunciou que de janeiro a setembro foi batido o recorde de transporte de
carga na Rede, com crescimento de 6%
sobre igual período do ano passado, chegando a 65 milhões de toneladas. Com
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Basquete do Rio volta
às quadras indefinido
e sujeito a críticas
Paulo César Vasconcelos
i ,

As críticas aumentaram, as atrações diminuíram e, a forma de disputa descontentou a
.muitos. É nesse clima de dúvidas e insatisfações, e ainda traumatizado pelo êxodo de 30
jogadores para São Paulo e Portugal nos
últimos sete meses, que o agonizante basquete
carioca inicia hoje mais um Campeonato Estadual. Bem diferente do ano passado, quando,
as vésperas da competição, existia uma expectativa em torno dos jogadores contratados e
das equipes do Bradesco e da Verolme.
As duas equipes se acabaram. E a saída
'dos
jogadores (27 para São Paulo e três para
Portugal) esvaziou ainda mais o esporte. Só o
Flamengo, que tenta o tricampeonato, perdeu
quatro titulares (Raul, Evandro, Almir e Mané) para o basquete paulista. Atraídos por
melhores salários e por empregos, eles não
pensaram duas vezes.
Não dá — lamenta-se Emanuel Bonfim, técnico do Flamengo — para competir
com a estrutura do basquete paulista. Ele está
na frente do nosso.
Severo crítico da estrutura do basquete
carioca, Emanuel não poupa os dirigentes da
federação pelo estado atual do esporte.
Precisamos — proclama — de um Nuzman na federação. Este campeonato está começando num momento errado. Nosso time
não joga desde o dia 27 de junho, está sem
ritmo. O calendário deveria ser mais bem
jelaborado.
No coro das críticas feitas por Emanuel
entra também o ala Pelezinho, atualmente no
Flamengo e uma das poucas estrelas do basquete carioca. Depois de passar uma têmporada em Portugal, Pelezinho retornou ano passado ao Brasil para atuar no Bradesco. A
proposta da empresa o deixou entusiasmado.
Mas em janeiro, ele foi surpreendido com a
dissolução da equipe. Chegou a ser convidado
para jogar em São Paulo, mas preferiu ficar no
Rio, terminando a Faculdade de Educação
Física eJogando no Flamengo.
E a última chance — desabafa — que
dou ao basquete carioca. Eu e mais alguns
jogadores estamos tentando segurar a barra.
Ninguém nos consulta para nada. Ninguém
nos perguntou se os dias de jogos do campeonato (quarta e sexta) são os mais adequados.
Não há diálogo conosco.
As críticas não afetam a tranqüilidade de
Gérasime Boziks, o Grego, presidente da
Federação Estadual. Nem o terceiro lugar no
recém-terminado Campeonato Brasileiro — o
Rio perdeu o vice para Minas Gerais — o
deixa pessimista quanto ao futuro do basquete. Ele reconhece que o nível do Estadual.
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deste ano será inferior ao do ano passado. E
admite que existem muitas dificuldades. O
Tijuca, que estréia contra o Botafogo, até o
início da semana não tinha time para participar
da competição.
Alguns jogadores—explica o dirigente
se transferiram para Porto Alegre ilegalmente. Vetamos essas transferências, eles voltaram e com outros jogadores que estavam por
aí formamos o Tijuca.
No Mundial da Espanha, em que o Brasil
ficou em quarto lugar, Grego não se limitou
apenas a observar o desempenho da Seleção.
Conversou e recolheu, junto a vários dirigentes europeus, sugestões para o Estadual. Concluiu que a atual forma de disputa — dois
meses de turno classificatório, em que cinco
equipes passam para uma fase final — é a
melhor para dinamizar o basquete carioca.
Não há dúvida — prevê — de que o
torcedor terá mais emoção. Existem duas
forças muito próximas (Flamengo e Vasco) e
outras duas iguais (América e Botafogo). A
fase final será emocionante.
Mas não foi apenas uma nova fórmula de
disputa que Grego trouxe para o Brasil. Ele
desembarcou com 40 quilos de material publicitário, em espanhol e italiano, onde vários
empresários e dirigentes mostram a melhor
maneira de se investir no esporte.
Apenas o Olaria — diz, desconsolado
se interessou. Os outros nem quiseram
tomar conhecimento. Eu tento botar óculos
nos dirigentes, mas eles insistem em ficar
míopes.
As atrações deste Estadual não são tão
conhecidas como as do ano passado, quando
vieram os cubanos Felix Morales e Raul Duboy, trazidos para o Batafogo por Aurélio
Tomassini. O Flamengo já fechou o seu ciclo
de contrataçêos com os dominicanos Chacon e
Munoz. Foi na República Dominicana que o
Vasco também buscou o seu reforço: o pivô
Billito. E o América apresentará como novidade o veterano Bill, 45 anos, professor de inglês
do Citybank.
E quando a bola subir hoje à noite, na
Gávea, no Mourisco, em Campos Sales e São
Januário, os ginásios estarão vazios e os juizes
preocupados em punir os jogadores por qualquer reclamação e com a falta de segurança. E
o basquete carioca estará se aprofundando,
cada vez mais, numa decadência perigosa.
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Houve uma época em que os ginásios
de basquete ficavam lotados, os jogadores
eram tão assediados quanto os ídolos de
futebol e as partidas tinham um final dramático. Bons tempos aqueles em que uma
decisão do campeonato era comentada peIa cidade e o duelo das torcidas emocionava a quem estivesse assistindo a um jogo
pela primeira vez.'
Esse período (final dos anos 40 até
metade dos 60) está bem vivo na cabeça de
um dos mais ilustres personagens das quadras naqueles tempos: Algodão. Durante
anos, tanto pela Seleção Brasileira, onde
foi campeão mundial, como pelo Flamengo, clube em que atuou por mais de 10
anos, Algodão freqüentou as páginas dos
jornais e conviveu com a glória de ser um
dos principais ídolos do basquete.
Hoje, desiludido com a falta de amor
ao clube, Algodão está afastado das quadras. Funcionário da Funabem, em Quintino, e morando em Campo Grande, Algo-
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dão, 61 anos, sempre que pode, vai para o
Posto VI, em Copacabana, aos sábados.
Lá, ele, Rui de Freitas, Marcus Vinícius,
Évora e muitos outros matam saudades
daquele tempo, em que o basquete cmpolgava.
— Ainda batemos uma peladinha —
conta Algodão — e depois tomamos aquela
geladinha. É um bom encontro para matar
as saudades. Sempre conversamos sobre os
grandes jogos. Dois me marcaram muito.
O primeiro em 49, quando um erro do juiz
Nei Sodré tirou o título do Flamengo para
a Atlética Grajaú. O outro foi em 55,
ganhamos do Sírio a sete segundos
Suando
o final. Foi o jogo em que o Gilberto
Cardoso morreu.
Outro ilustre personagem daquela época é Togo Renan Soares, o Kanela, bicampeão mundial pelo Brasil. Respeitado pelo
trabalho que fez dentro do esporte, Kanela
também está afastado das quadras. E quando quer ver uma grande partida vai a São
Paulo.

"*»^^WWWIPpw^WPPW|IIWW|PWWWW|

fl

Hp
^irKi

IMRMSA

imW^MMi
mmmSÊÈÈÊm^m

M^^^

HM¦miBaBm.
Hi
mWMm

Bk IH

¦^¦fl

W^(

PS)

•'¦IB"

i^SâsS

H

'ímt
U^kw
He
ii <!
il
I' *ÀmMaumi¦
JK^!fflk
' ' JMmmm
fl, MM |H
yQlk
<SC
'"'''^WÈA^
¦ Bsl
mHk^ÜI mÜP' ¦¦--í'-***pÉÍJj

Mk."'"

^B'^^BÊÍÍ^b1

¦¦':'¦"

:-^l

B^l¦^S^^^sLíg(BBí-- |Ik^^'A

LSf^B Plíl ISj mmmw\ * *Íê'\A*èCT¦¦^¦1
Ba
k
WÊmmwmM ¦¦ H Hltill ¦
iic-BiBlBW
W'MM wml

¦>F«^3

^mwm^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^m^mwm^m^m^m^m^m^m\

* M Ml

ÂMã
WKf MM

'^^^áBkj^J

ur I mi ' '
''^iW >

——

**&-M M
WÊJIHi^iiM

'Vfl
B1B
Btl^/lifl
Blfl
BB
BB^BiiSBsfl
B
li
mM WmmmmWÊ BBBB^^^^t^Lí^^MrTBBHBBBBfBBBBBBBBBB^

$ BBlíBlBF^BBlIiiB

Bll«*i
¦ B
Bfl| '*-m\ li
BBküB
BkIbI

IHBflrIa
m\l

BlPifl
Bfllfllx' I

«4
MV

Bi iwMW9^Vjy|!9
ISSÍMir ,>>*** &*$mM~!m^tt\

•-• -JBfll'- vr^
bíh
Bmí
HI
¦'"
BMSÍ%b1
BÉSbI
BBbI
¦flW^^^^J

'¦ '.'¦ ' fltVfl] HB^BIflB mW ¦ fl^^flBP^&^^Pfl hVl^' **
tBÍ
mml' Mm
BbBmBB BB>«i
^** MlÊrmam mmmmawKam
*U< • ^'***mm*mm'"mm\
V*lll í^mmmmmar^^mmmmmmmmm:^
'Bhbjbbbhbi
Bit
'^bbB*?í:'$íí:?' áMmwW^^mM
BBflHic'J'1
BH
I >flj hp ¦ ¦ :'.'¦ MM bbvC '"¦ ''y^^f':'-'*^'-!<i'
*« * Wtr J^mWWm. B'il
Á\'^mmW''
Wt
Bw^

g

'•'¦"*•
"mmmmmmmmmmmmm
« -~
i^^B^^^^H
B:l':'l
B''"^B
Hv
m ft ^ammmmmmmmmmmmm
m mmmmmmmm
\j_'

Programação
consagrada
nos EUA
é criticada
no Brasil.

',

O SBT coloca hoje no ar
cinco das melhores e mais
bem sucedidas séries da
TV americana. Cidade Infernal (Hell Town), Carro
Comando (T.J. Hooker),
O Homem que Veio do
Céu (Highway to Heaven),
Esquadrão Classe A (ATeam) e Miami Vice. Lá
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essas séries recebem um
tratamento muito especial
por parte de
grandes agên- 'BB B-'Mr**^
ií?lm"**^.
cias e grandes
anunciantes.que
vêem nelas um
excelente investimento publicitário. Aqui no Brasil,
entretanto, a programação do SBT ainda é criticada pelo mercado. Seu
padrão questionado. Diante disso, fica uma dúvida interessante. Quem
está certo? As empresas

americanas que anunciam nesses programas
Coca-cola,
como
flBB- Pepsi-Cola, Mc Do^B nald's, IBM,
Black
Ford,
& Decker,
Purina,
Eveready,
Nabisco, GE, American Express, Sears*,
ouentre

I §J

trás? Ou a

solene retide
cência
uns poucos
profissionais
brasileiros?
'Fonte
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Pelezinho, desencantado, vai dar uma última oportunidade ao
I
basquete do Rio, jogando pelo Flamengo
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Hoje
Flamengo x Canto do Rio ...2lh, Oávea
Botafogo x Tijuca 21h, Mourisco
América x Fluminense
21h, Campos Sales
Vasco x Olaria 21h, Sáo Januário
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Eddy Wind realiza ótimo
apronto nos 800 metros
Eddy Wind, um dos favoritos do Clássico
das Américas, carreira central deste domingo
na Gávea, foi um dos destaques nos exercícios
realizados ontem durante os matinais. Com
José Pedro Filho, o castanho passou 800
metros em 49s2/5, arrematando com boas
reservas pelo centro da pista. Single, outra
força da prova, fez a mesma distância em 53s,
em estilo suave, com muitas sobras.
Dos animais que aprontaram para a corrida de amanhã, o melhor foi Disc, inscrita no
primeiro páreo, que com Edson Marinho percorreu 600 metros em 35s2/5, finalizando com
muitas sobras, junto à cerca interna. Outro
que agradou foi Hiro, provável favorito da
oitava prova, que registrou 42s2/5 nos 700
metros, com Vanderlei Gonçalves, terminando com boa ação pelo meio da raia.
Ainda no primeiro páreo, além de Disc,
Carmem Fierro impressionou ao marcar 24s,
escassos, nos 400 metros, com excelente ação.
Hanina, com C. Bitencurt, passou 600 metros
em 36s, cravados, finalizando com disposição.
Na carreira seguinte, destaque para Papyrette
que anotou 43s, cravados, nos 700 metros,
com Gonçalino Feijó de Almeida, enquanto
Conchavo, com Jorge Ricardo, fez a mesma
distância em 44s2/5 com algumas reservas.

Claraville, com Gilvan Guimarães, passou 800
metros na marca de 53s, justos, com inteirafacilidade.
No quarto páreo, Chefete aprontou 600'
metros em 36s, cravados, com Goncinha^
arrematando com boa ação. Na prova seguin:
te, Vitoriagente, com Jorge Ricardo, passou;
400 metros em 25s, escassos, finalizando com
algumas sobras.
-A
Na sexta carreira, destaque para Monético
que, na condução de Edson Ferreira, fechofr
800 metros em 50sl/5, com muitas reservas,
enquanto seu companheiro Romantic Lover
passou 600 metros em 36s2/5, com Gilvan'
Guimarães. Rapid floreou 800 metros em 53s,
cravados, com Jorge Ricardo, e Egoneta vai'
estrear com apronto de 50sl/5, para a mesma'
distância, com ação regular, na direção de José1
Aurélio.
Dunfee, retornando de algum tempo au-;
sente das pistas, agradou ao florear 600 metros
em 38s, escassos, com L.S. Santos. Carinho,;
com José Aurélio, fez 23s2/5 nos 400 metros, j
agradando bastante. Na nona carreira, além'
de Hiro, foi boa a partida final, de 600 metros.
em 37sl/5, de Bishop Rock, com Gonçalino
Feijó de Almeida. •""#'<>""

iCânter
Liminar mantida — Até ontem, no

final da tarde, a liminar, permitindo o jóquei
Edson Ferreira seguir montando e trabalhando normalmente tinha sido mantida pelo juiz
da 16* Vara Cível da Justiça Comum. Nenhuma informação sobre possíveis embargos sobre
esta medida cautelar, através do presidente do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, havia
chegado ao conhecimento dos advogados que
defendem o piloto.
High Worth — Depois de sua fácil
vitória na milha — com tempo de lmin39s3/5
na variante —, o alazão High Worth (Baronius
em Royal Cup) vai correr o Grande Prêmio
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, no
próximo dia 19. Ontem, esteve galopando com

A;:

facilidade na raia grande na condução do freio»,
treinador Adail Oliveira mostrando ótimo ãspecto. No entanto, seu jóquei no clássico será:
Edson Ferreira que já o trabalhou várias1
vezes.

Amaranda na raia — De volta aos,

treinos mais fortes, a velocista Amaranda '(Stl
Ives em Ambrise), de criação do Haras Verde'
e Preto e propriedade do stud Izabelle, treinada por Gilson Pereira da Costa, fez partida';
ontem pela manhã. Na direção de Marco';
Ferreira, passou 600 metros em 34s3/5, ano-.
tando 12s, cravados, nos últimos 200 metros,1-'
com muitas sobras, num ótimo exercício^
Amaranda ainda não tem prova certa para;
reaparecer.

PERDE
0WRNAL DO BRASIL
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Basquete do Rio volta
às quadras indefinido
e sujeito a críticas
Paulo César Vasconcelos
As críticas aumentaram, as atrações dimie, a forma de disputa descontentou a
nuíram
'
muitos. É nesse clima de dúvidas e insatisfações, e ainda traumatizado pelo êxodo de 30
| jogadores para São Paulo' e Portugal nos
últimos sete meses, que o agonizante basquete
;' carioca inicia hoje mais um Campeonato Estadual. Bem diferente do ano passado, quando,
', às vésperas da competição, existia uma expectativa em torno dos jogadores contratados e
das equipes do Bradesco e da Verolme.
As duas equipes se acabaram. E a saída
. dos jogadores (27 para São Paulo e três para
i Portugal) esvaziou ainda mais o esporte. Só o
Flamengo, que tenta o tricampeonato, perdeu
titulares (Raul, Evandro, Almir e Ma' quatro
né) para o basquete paulista. Atraídos por
melhores salários e por empregos, eles não
pensaram duas vezes.
Não dá — lamenta-se Emanuel Bonfim, técnico do Flamengo — para competir
com a estrutura do basquete paulista. Ele está
na frente do nosso.
Severo crítico da estrutura do basquete
carioca, Emanuel não poupa os dirigentes da
i federação pelo estado atual do esporte.
Precisamos — proclama — de um Nuzi man na federação. Este campeonato está co' meçando num momento errado. Nosso time
í não joga desde o dia 27 de junho, está sem
' ritmo. O calendário deveria ser mais bem
' elaborado.
No coro das críticas feitas por Emanuel
também o ala Pelezinho, atualmente no
entra
'
Flamengo e uma das poucas estrelas do basde passar uma têmpora' quete carioca. Depois
da em Portugal, Pelezinho retornou ano passa! do ao Brasil para atuar no Bradesco. A
proposta da empresa o deixou entusiasmado.
Mas em janeiro, ele foi surpreendido com a
dissolução da equipe. Chegou a ser convidado
para jogar em São Paulo, mas preferiu ficar no
Rio, terminando a Faculdade de Educação
Física e jogando no Flamengo.
— E a última chance — desabafa — que
."
dou ao basquete carioca. Eu e mais alguns
jogadores estamos tentando segurar a barra.
Ninguém nos consulta para nada. Ninguém
nos perguntou se os dias de jogos do campeonato (quarta e sexta) são os mais adequados.
Não há diálogo conosco.
As críticas não afetam a tranqüilidade de'
Gerasime Boziks, o Grego, presidente da
i Federação Estadual. Nem o terceiro lugar no
recém-terminado Campeonato Brasileiro — o
i Rio perdeu o vice para Minas Gerais — o
: deixa pessimista quanto ao futuro do basquei te. Ele reconhece que o nível do Estadual
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Pelezinho,

Houve uma época em que os ginásios
de basquete ficavam lotados, os jogadores
eram tão assediados quanto os ídolos de
futebol e as partidas tinham um final dramático. Bons tempos aqueles em que uma
decisão do campeonato era comentada peIa cidade e o duelo das torcidas emocionava a quem estivesse assistindo a um jogo
pela primeira vez.
Esse período (final dos anos 40 até
metade dos 60) está bem vivo na cabeça de
um dos mais ilustres personagens das quadras naqueles tempos: Algodão. Durante
anos, tanto pela Seleção Brasileira, onde
foi campeão mundial, como pelo Flamengo, clube em que atuou por mais de 10
anos, Algodão freqüentou as páginas dos
jornais e conviveu com a glória de ser um
dos principais ídolos do basquete.
Hoje, desiludido com a falta de amor
ao clube, Algodão está afastado das quadras. Funcionário da Funabem, em Quintino, e morando em Campo Grande, Algo-
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Programação
consagrada
nos EUA
é criticada
no Brasil.
O SBT coloca hoje no ar
cinco das melhores e mais
bem sucedidas séries da
TV americana. Cidade Infernal (Hell Town), Carro
Comando (TJ. Hooker),
O Homem que Veio do
Céu (Highway to Heaven),
Esquadrão Classe A (ATeam) e Miami Vice. Lá
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dão, 61 anos, sempre que pode, vai para o
Posto VI, em Copacabana, aos sábados.
Lá, ele, Rui de Freitas, Marcus Vinícius,
Évora e muitos outros matam saudades
daquele tempo, em que o basquete empolgava.
— Ainda batemos uma peladinha —
conta Algodão — e depois tomamos aquela
geladinha. É um bom encontro para matar
as saudades. Sempre conversamos sobre os
grandes jogos. Dois me marcaram muito.
O primeiro em 49, quando um erro do juiz
Nei Sodré tirou o título do Flamengo para
a Atlética Grajaú. O outro foi em 55,
quando ganhamos do Sírio a sete segundos
do final. Foi o jogo em que o Gilberto
Cardoso morreu.
Outro ilustre personagem daquela época é Togo Renan Soares, o Kanela, bicampeão mundial pelo Brasil. Respeitado pelo
trabalho que fez dentro do esporte, Kanela
também está afastado das quadras. E quando quer ver uma grande partida vai a São
Paulo.

WLmm

flflV' * *¦ * flflfl^flH

<

^4%i
1919
1920
192!

Tempos de ídolos e emoções

vflllr
II
lflBfc-j flflfll
\ W\ t<ít li
IIBII Hllâ
flf II flfl
t'*Hfll
lUl
B fll fllflflflflU
¦¦wv

"''
¦

desencantado, vai dar uma última oportunidade ao
basquete do Rio, jogando pelo Flamengo
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Hoje
Flamengo x Canto do Rio ...21h, Gávea
Botafogo x Tijuca 21h, Mourisco
América x Fluminense
21h, Campos Sales
Vasco x Olaria 2lh, São Januário
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deste ano será inferior ao do ano passado. E
admite que existem muitas dificuldades. O
Tijuca, que estréia contra o Botafogo, até o
início da semana não tinha time para participar
da competição.
Alguns jogadores—explica o dirigente
— se transferiram para Porto Alegre ilegalmente. Vetamos essas transferências, eles voltaram e com outros jogadores que estavam por
aí formamos o Tijuca.
No Mundial da Espanha, em que o Brasil
ficou em quarto lugar, Grego não se limitou
apenas a observar o desempenho da Seleção.
Conversou e recolheu, junto a vários dirigentes europeus, sugestões para o Estadual. Concluiu que a atual forma de disputa — dois
meses de turno classificatório, em que cinco
equipes passam para uma fase final — é a
melhor para dinamizar o basquete carioca.
Nào há dúvida — prevê — de que o
torcedor terá mais emoção. Existem duas
forças muito próximas (Flamengo e Vasco) e
outras duas iguais (América e Botafogo). A
fase final será emocionante.
Mas não foi apenas uma nova fórmula de
disputa que Grego trouxe para o Brasil. Ele
desembarcou com 40 quilos de material publicitário, em espanhol e italiano, onde vários
empresários e dirigentes mostram a melhor
maneira de se investir no esporte.
Apenas o Olaria — diz, desconsolado
— se interessou. Os outros nem quiseram
tomar conhecimento. Eu tento botar óculos
nos dirigentes, mas eles insistem em ficar
míopes.
As atrações deste Estadual não são tão
conhecidas como as do ano passado, quando
vieram os cubanos Felix Morales e Raul Duboy, trazidos para o Batafogo por Aurélio
Tomassini. O Flamengo já fechou o seu ciclo
de contrataçéos com os dominicanos Chacon e
Munoz. Foi na República Dominicana que o
Vasco também buscou o seu reforço: o pivô
Billito. E o América apresentará como novidade o veterano Bill, 45 anos, professor de inglês
do Citybank.
E quando a bola subir hoje à noite, na
Gávea, no Mourisco, em Campos Sales e São
Januário, os ginásios estarão vazios e os juizes
preocupados em punir os jogadores por qualquer reclamação e com a falta de segurança. E
o basquete carioca estará se aprofundando,
cada vez mais, numa decadência perigosa.
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americanas que anunessas séries recebem um
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Eddy Wind realiza ótimo
apronto nos 800 metros
Eddy Wind, um dos favoritos do Clássico
das Américas, carreira central deste domingo
na Gávea, foi um dos destaques nos exercícios
realizados ontem durante os matinais. Com
José Pedro Filho, o castanho passou 800
metros em 49s2/5, arrematando com boas
reservas pelo centro da pista. Single, outra
força da prova, fez a mesma distância em 53s,
em estilo suave, com muitas sobras.
Dos animais que aprontaram para a corrida de amanhã, o melhor foi Disc, inscrita no
primeiro páreo, que com Edson Marinho percorreu 600 metros em 35s2/5, finalizando com
muitas sobras, junto à cerca interna. Outro
que agradou foi Hiro, provável favorito da
oitava prova, que registrou 42s2/5 nos 700
metros, com Vanderlei Gonçalves, terminando com boa ação pelo meio da raia.
Ainda no primeiro páreo, além de Disc,
Carmem Fierro impressionou ao marcar 24s,
escassos, nos 400 metros, com excelente ação.
Hanina, com C. Bitencurt, passou 600 metros
em 36s, cravados, finalizando com disposição.
Na carreira seguinte, destaque para Papyrette
que anotou 43s, cravados, nos 700 metros,
com Gonçalino Feijó de Almeida, enquanto
Conchavo, com Jorge Ricardo, fez a mesma
distancia em 44s2/5 com algumas reservas.

Claraville, com Gilvan Guimarães, passou 800
metros na marca de S3s, justos, com inteira
facilidade.
No quarto páreo, Chefete aprontou 600
metros em 36s, cravados, com Goncinha,
arrematando com boa ação. Na prova seguinte, Vitoriagente, com Jorge Ricardo, passou
400 metros em 25s, escassos, finalizando com
- . •'
algumas sobras.
Na sexta carreira, destaque para Monéticb
que, na condução de Edson Ferreira, fechou
800 metros em 50sl/5, com muitas reservai,
enquanto seu companheiro Romantic Lover
passou 600 metros em 36s2/5, com Gilván
Guimarães. Rapid floreou 800 metros em 53s,
cravados, com Jorge Ricardo, e Egoneta vai
estrear com apronto de SOsl/S, para a mesma
distância, com ação regular, na direção de José
Aurélio.
Dunfee, retornando de algum tempo aúsente das pistas, agradou ao florear 600 metros
em 38s, escassos, com L.S. Santos. Carinho,
com José Aurélio, fez 23s2/5 nos 400 metros,
agradando bastante. Na nona carreira, além
de Hiro, foi boa a partida final, de 600 metros
em 37sl/5, de Bishop Rock, com Gonçalino
Feijó de Almeida.

iCânterf
Liminar mantida — Até ontem, no

final da tarde, a liminar, permitindo o jóquei
Edson Ferreira seguir montando e trabalhando normalmente tinha sido mantida pelo juiz
da 16* Vara Cível da Justiça Comum. Nenhuma informação sobre possíveis embargos sobre
esta medida cautelar, através do presidente do
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, havia
chegado ao conhecimento dos advogados que
defendem o piloto.

High

Woith — Depois de sua fácil
vitória na milha — com tempo de lmin39s3/5
na variante —, o alazão High Worth (Baronius
em Royal Cup) vai correr o Grande Prêmio
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, no
próximo dia 19. Ontem, esteve galopando com

facilidade na raia grande na condução do freiotreinador Adail Oliveira mostrando ótimo aspecto. No entanto, seu jóquei no clássico será
Edson Ferreira que já o trabalhou várias
vezes.
i

Amaranda na raia — De volta aos

treinos mais fortes, a velocista Amaranda (St
Ives em Ambrise), de criação do Haras Verdfe
e Preto e propriedade do stud Izabelle, treiflâda por Gilson Pereira da Costa, fez partida
ontem pela manhã. Na direção de Maroo
Ferreira, passou 600 metros em 34s3/5, anótando 12s, cravados, nos últimos 200 metrôs,
com muitas sobras, num ótimo exercício.
Amaranda ainda nâo tem prova certa para
reaparecer.
—f

! Resultado da Gávea
Io páreo — 1 mil 300 metros — Io Botton Line
íJ.Ricardo) 2o Oboyan (L. Corrêa) e Espirea
(E.S.Rodrigues) empatadas; V. (1) 1,00; D.
e
(13) 1,70; D. (14) 1,40; P.(l) 1,00; (3) 1,00
- 03)
Exatas:
:
lm22s2/5.
1,00.
Tempo
(01
(4)
2,00 e (01 - 04) 1,70.
2° páreo — 1 mil 100 metros — Io Braveness
(C.Lavor) 2o Ftshing Fly (G. F. Almeida) 3o
Savary (D.F.Graça) V. (3) 5,80; D. (13) 1,90:
P. (3) 1,00 e (1) 1,00. Tempo: lm09s3/5. Exata
(03 - 01) 8,90.
3o páreo — 1 mil 100 metros — Io Ducleto (J.
Ricardo) 2o Grau Lancer (R.Freire) 3o Itança
P. (5)
(J. Aurélio) V. (5) 1,80; D (34) 2,20;
1,30 e (7) 3,20. Tempo: lm08s2/5. Exata (0507) 21,80.
4o páreo — 1 mil 300 metros — Io Injetado (J.
Aurélio ) 2o Mr. Campeador (R. Freire) 3o
Dow Jones (M. Monteiro). V. (1) 1,50; D.
(14) 3,90; P. (1) 1,20 e (7) 3,30. Tempo:
lm21s. Exata (01-07) 10,10 Treiexata: 36,00.
5o parco — 1 mil 300 metros — 1° Coliseum (J.
Aurélio) 2o Galante Mr. Deeds (G. F. Almeida) 3o Ervodo (E. Ferreira ) V. (6) 23,40; D.

(14) 8,70; P. (6) 6,90 e (1) 2,00 Tempo: lm21s.
|
Exata (06 - 01) 149,20
—
Lo(d
—
Io
metros
mil
300
1
6o páreo
Macaco (G. Guimarães ) 2o Hastil (E.Ferréira) 3o Paracambi (R. Antônio) V. (1) 2,10M
D. (12) 2,70; P. (1) 1,10 e (2) 1,30. Tempo:
,;
lm21sl/5. Exata (01 - 02) 5,70.
7* páreo — 1 mil 100 metros — Io So WHy
("W.Gonçalves) 2o Kazaksn (E.R. Ferreira) 3o
Estivo (J. Aurélio) V. (1) 2,20; D. (13) 2,tJ0;
P. (1) 1,40 e (5)3,00. Tempo: lm07sl/5. Exata
(01 - 05) 13,60. Triexata: 39,00.
8o páreo — 1 mil 100 metros — Io Taleiro
(J.Ricardo) 2o Goldstone (Jz. Garcia) 3o
Drohauser (R. Antônio) V. (5) 2,70; D. (13)
1,80; P. (5) 1,70 e (1) 1,50. Tempo: lm08s4/5.
'-'""
Exata (05 - 01) 11,00 Triexata: 23,00.
—
—
Pelailo
metros
Io
100
1 mil
9o páreo
Q.
Ricardo) 2o Tidão (J.R. Silva) 3o Flor dq.Rjo
(G. F. Silva) V. (3) 1,40; D. (12) 2.90; P,.(3)
1,10 e (1) 1,60. Tempo: lmlOs Exata (03 Cfl
4,20.
-;
Movimento de apostas: CzS 3.S 8.180,00.
41
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Esportes

JORNAL DO BRASIL

na
frente
novo
de
andam
e
Piquet
Benna
Cidade do México — Mesmo fora da disputa pelo título
Sáo Paulo/ Foto de Júlio Bemardes
mundial, Ayrton Senna voltou a mostrar ontem a coragem e a
versatilidade com que se atira e se adapta rapidamente a
circuitos desconhecidos, marcando o melhor tempo nos treinos
Mçliminares — apenas para conhecimento do traçado — para o
Grande Prêmio do -México, 15a e penúltima etapa do Campeonato Mundial de Fórmula-1, que será disputado neste domingo.
Senna marcou Imihl9s883 e foi o único piloto a andar abaixo
àoB lmin20s no percurso de 4 mil 421,50 metros do autódromo
Hermanos Rodnguez.
•ms Nélson Piquet e Nigel Mansell, companheiros e rivais,
andaram praticamente juntos: ficaram com a segunda e a
terceira posições, respectivamente, separados por apenas um
décimo de segundo. A maior surpresa do dia surgiu no quarto
jjsjgar, que foi ocupado pelo veterano australiano Alan Jones
dam seu Lola-Ford. Campeão de 1980, Jones comprovou o
o tempo de Imin21s062,
progresso de sua equipe ao assinalar
mais de três décimos à frente do terceiro candidato ao título, o
francês Alain Prost. O italiano Michele Alboreto, da Ferrari, foi
qi. sexto colocado.
f,; Nos treinos de hoje — já oficiais e que incluem a primeira
,:,;i
!
£
¦'M
sessão classificatória para a prova de domingo — a expectativa é
de que as velocidades, que ontem já andaram altas, cresçam
W
ainda mais à medida que o traçado vá sendo dominado pelos
de borracha. O único
pilotos e a pista torne-se mais revestida"pequenas
ondulações"
Obstáculo para que isso aconteça são as
no asfalto denunciadas pelo chefe da Lotus, Peter Warr.
Mas em geral, o estado do reformado autódromo mexicabrincando, disse que o
rio foi elogiado pelos pilotos. Prost,
finico problema do circuito é que "não se pode levá-lo para o
nível do mar". Depois, mais sério, revelou que espera fazer uma
da briga entre
corrida cautelosa e vencer aproveitando-se
Mansell
Mansell e Piquet, que estarão "muito pressionados".
também revelou sua estratégia para domingo: "Vou sair na
ponta, liderar até o fim e vencer a corrida e o campeonato",
Montanaro e Sílvia Regina chegam de mãos dadas: 22 minutos depois estavam casados
afirmou.
Oa tempos de ontem
1) Ayrton Senna (Brasil) ;;JX)tU8
11mn20s614
."1ÍÜ252
NóbonPfquet (Brasil) Williams
NigolManoel (Inglaterra) Williams ]mn£??Z12
1mln2l8062
Lola
Mpf Jones (Austrália)
McLaren 1mta21s402
5 Alain Prost (França)
Ferrari
6 Mtehele Alboreto (Itália)
1mn21s703
7 GertiardBeraer(Áustria) Benetton
1min21s787
Benetton
8 TeoFabi(ltáSa)
McLaren 1mln22s348
, ' d Keke Rosbera (Finlândia)
10 DerekWarwick(Inglaterra) Brabham Imin22s610
1min22s746
Ugier
11 RenéAmoux (França)
1mln23s373
Lola
12 PatrickTambay(França)
1min23s410
Lotus
13 JohnnyDumfries (Escada)
Imln23s484
Ugler
14 iPhilppeAWot (Franca)
1mn23s537
15 iStefan Johansson (Suécia) Ferrari
1min23s703
16, i Riccardo Patrese (Itália) Brabham
1min24s070
17 Jonathan Palmer(Inglaterra).... Zakspeed
1mln24s075
Tyrrell
18 PhiNppe Streiff (França)
Minardi 1min24s548
19 Andréa de Cesaris (Itália)
1min24s817
20 Christian Danner (Alemanha) Arrows
Tyrrell 1min25s269
21 Martin Brundle (Inglaterra)
1min25s349
22 HuubRothengatter(Holanda)... Zakspeed
1min25s990
23 ThlertyBoutsen (Bélgica) Anows
Minardi 1min27s063
24 Alessandra Nanntniifrtália)
1min31s026
25 Alan Berg (Canadá) Osella
Osella 14min02s984
26 PiercarioGhinzani (Itália)

F-Ford

é

a

atração

festa de Guaporé
São Paulo — A sétima e antepenúltima etapa do Campeonato Brasileiro de Fórmula Ford, cujos treinos livres começaram ontem no circuito gaúcho de Guaporé, marcará o 10°
aniversário do autódromo e promete ser uma das mais disputadas do ano. Nada menos de seis pilotos ainda brigam pelo
título da temporada. Dos 47 participantes da última etapa,
apenas 26 largarão.
*
C- Essas características fazem com que os treinos de classificação transformem-se em verdadeiros pegas, especialmente amanhã, quando forem feitas as tomadas de tempo oficiais-. Os
tprçedores gaúchos terão um atrativo especial, com a possibilidade de ver um piloto de seu estado quebrar a atual invencibilidade paulista, que começou na temporada passada, exatamente
em Guaporé, e já dura oito corridas: o caxiense André Rebechi
(equipe Intral), quinto colocado na competição, com 36 pontos,
é praticamente o único do Sul em condições de lutar pelo título.
na

Sem surpresa — Lúcia Macedo voltou a
repetir seu desempenho, ontem, no último dia do
Aberto do Itanhangá, e ficou com o título da
competição, com um cartão de 251, seguida por
A Cristina Costa,
que marcou 270. Em terceiro lugar
ficou Elizabeth Van Spaendonck, com 271. As demais vencedorâsforam: categoria 0 a 22, Fulvia Silveira, 220. Na categoria 23
a 36, 1 Alice Reid (223).
SaltOS — A paulista Elizabeth Assaf ganhou
ontem a primeira prova da série preliminar, no
Campeonato Nacional de Saltos, na Sociedade
Hípica Porto-Alegrense, na capital gaúcha.
Hi- Manutenção — A quinta regata da fase
eliminatória da América's Cup não teve nenhuma
, surpresa. O barco New Zdand, de Chris Dixon,
venceu o América II (John Kolius), enquanto o
americano Stars and Stripés, de Dennis Conner,
ganhou do USA, de Tom Blakaller. Dixon e Conner permanecem em primeiro lugar, com cinco pontos.
TT Liderança — Comandada pela armadora
Paula, a Unimep está liderando, junto com o
Platense, da Argentina, o Campeonato SulAmericano feminino de clubes de basquete, que
í
se realiza em Buenos Aires. Os dois times têm seis
pontos ganhos e ontem, enquanto a Unimep descansava, o
PJatense derrotava facilmente o Regatas, do Peru, por 104 a 65.
T. OndaS — A partir de hoje, na Praia do Pepino,
em Sao Conrado, Rodrigo Rezende come$a a
=4. £
defender a sua lideran^a no Circuito Company de
Surf. Rodrigo j& acumulou 2 mil 350 pontos e o
—— —
segundo coiocado, Giorgio Virzi, tem 2 mil 195.
crftico McEnroe — Quando terminou
It
I. O
iI a sua partida contra o sul-africano Christo Van
jRensburg, a quem derrotou por 6/2 e 6/4 na
tfinis de
abertura do torneio internacional de tênis
labertura
' Scottsdale, EUA, John McEnroe mal conseguiu
disfarçar a sua surpresa com a vitória. E diante de um reduzido
grupo de jornalistas, admitiu que não pode continuar jogando
eomo o fez ontem. Criticou o seu saque e fez uma previsão
em que
sombria quanto ao seu futuro nesta competição,
"Se continuar
começou como cabeça-de-chave número um:
jogando desta maneira, não terei condições de chegar até o
final".
Çm Medelin, na Colômbia, as brasileiras eçtão brilhando, no
Torneio Sul-Americano: Luciana Corsato denotou a colombiana Gloria Stella por 6/1 e 6/1, enquanto Cláudia Faillace venceu
Luz Maria, também da Colômbia por 6/3, 6/7 e 6/1.
Mulheres — Em Borjoni, na Geórgia
(URSS), as soviéticas Maya Chiburdanize, atual
campeã mundial, e Elena Akhmilovskaya, desafiante, empataram a 11* partida do match pelo
título máximo feminino do xadrez. A campeã
idera a série, que terá 16 partidas, pela contagem de sete
pontos a quatro.
Sul-americano — O Brasil é sede, pela primeira vez, do
Campeonato Sul-Americano de Boliche, que será disputado de
27 deste mês a 2 de novembro no Morumbi Bowling Show, em
São Paulo, com presença de jogadores bolivianos, peruanos,
chilenos, colombianos, paraguaios, argentinos, uruguaios e
venezuelanos, além de brasileiros, num total de 90, entre
homens e mulheres.
'V

muda
Casamento
——

Fãs

não

viram

São Paulo — Quem esperava choro e
ranger de dentes das tietes do último
solteirão e grande partido da Seleção
Brasileira de Vôlei, José Montanaro Jr.,
28 anos, decepcionou-se. Ele pronunciou
o "sim" frente ao padre José Limeira
Sobrinho na terça-feira à noite trocando
seu estado civil para o de casado (com
Sílvia Regina Nunes Oliveira, 25 anos)
em ambiente formal. Sequer uma fã compareceu à futurista Igreja de São Bento
— templo erguido em concreto aparente
e tijolos furados, iluminado por portentoso lustre de tubos de aço escovado, onde
rezam as ricas famílias do bairro do
Morumbi, Zona Sul de São Paulo.
O casamento de Montanaro foi uma
cerimônia simples e discreta, embora
compartilhada por mais de três centenas
de convidados, entre os quais apenas dois
companheiros de Seleção do noivo, o
levantador William e a revelação Pampa.
A meia dúzia de seguranças — disfarçados com blazer azuis e calças cinzas —

vida

de Montanaro
——

bodas

teve pouco trabalho. Limitado quase que
exclusivamente a evitar atropelos de cinegrafistas e fotógrafos (poucos) no altar.
Nos 22 minutos de duração da cerimônia,
Montanaro fez um longo merchandising:
a roupa que vestia — em ton-sur-ton
cinza é de sua griffe, a "Saque".
Apesar de também formal, a moldura musical da cerimônia foi das mais
competentes. Tanto pelo repertório (da
"Valsa de Euridice", de Vinícius de Moraes,jà "Primavera" de Carlos Lyra Vinícius e "Eu Sei Que Vou Te Amar", de
TÓmie Vinícius, passando pela "Bachiana
n 5'j, de Villa-Lobos) quanto pelos executantcs (Roberto Sion, flauta e saxsoprano, e Paulo Bellinatti, violão —
ambos do excelente "Pau Brasil").
Encabulado como qualquer noivo,
Montanaro permitiu-se apenas um ato de
descontração: na recepção, também formal, no Buffet Mansão Cidade Jardim, a
quilômetro e pouco da igreja, tirou o
paletó, durante os cumprimentos dos

Xadrez,

para
pausa
Leningrado — Terminou ontem, sem
presidente da Federação Internacional de
Xadrez, o filipino Florencio Campomaao > menos recomeçar, a 24" e última
nes: ele suspendeu a disputa alegando
partida pelo Torneio Mundial de Xadrez.
esgotamento físico e psicológico dos comO empate final já não importava. O
petidores.
grande mestre soviético Gari Kasparov já
havia revalidado seu título, com a vantaDe fato, o encontro, que começou
gem assegurada de um ponto (12,5 a
dia
10 de setembro de 84 e terminou dia
11,5) sobre o também soviético Anatoli
15 de fevereiro de 85, estabeleceu um
Karpov.
recorde: 48 partidas, 1 mil 655 movimenAssim, foi suspensa, por enquanto, a
tos e cerca de 200 horas de reflexão. Foi
batalha que os dois enxadristas vêm manum massacre.
tendo desde setembro de 1984 e que
Em setembro de 1985 os dois voltaa
apresenta hoje, depois de 96 partidas,
ram a se encontrar, ainda em Moscou, só
vantagem de apenas uma vitória para
que com novas normas: a disputa estava
Kasparov. No primeiro encontro, realizalimitada a 24 partidas. Em novembro, dia
do em Moscou, Karpov defendeu o título
9, Kasparov conquistou o título, come5
Venceu,
1975.
em
conquistara
por
que
morado intensamente.
a 3, graças a uma decisão inesperada do

Olimpíada,
Lausanne, Suíça — Durante alguns
dias, a paz e a tranqüilidade de Lausanne, tão bem representadas nos cartões
postais pela placidez das águas do lago
Léman, serão substituídas pelo nervosismo e pela agitação que cercam a realização do 91° Congresso Olímpico Mundial,
quando, entre outras decisões, serão escolhidas as cidades que sediarão a Olimpiada de 1992 e a Olimpíada de Inverno
do mesmo ano.
Só para dar uma idéia da dimensão
o evento assume diante da comunidae internacional, destaca-se a presença
3ue
dos prefeitos das 13 cidades que disputam
o privilégio de hospedar os Jogos Olímpicos (6) e os Jogos Olímpicos de Inverno
(7) em 1992. Entre eles, a personalidade
mais importante é, certamente, o primei-

agitação

ro-ministro da França, Jacques Chirac,
que é também o prefeito de Paris, uma
das cidades que se candidataram a sediar
as Olimpíadas de 92.
As reuniões preliminares começaram
"As
ontem à tarde, com debates sobre
de
Financiamento
Fontes
Novas
para os
Esportes" e continuarão hoje e amanhã,
com as deliberações da comissão executiva do Comitê Olímpico Internacional,
presidida pelo espanhol Juan Antonio
Samaranch; e no domingo, com a abertura do 91° Congresso Olímpico Mundial.
No entanto, o prato forte dessa intensa rodada de reuniões, entrevistas, discursos, negociações e acordos, além de
sutis pressões políticas e diplomáticas,
será a votação para a escolha das cidades

do

ídolo

convidados. Apenas na escolha do lugar
da lua-de-mel o casal quebrou o formalismo, embarcando para Fernando de Noronho, onde ficará uma semana.
Torneio
Supergasbrás x Minas Tênis e Bradesço x Lufkin são os jogos que abrem
hoje, às 19h30min, o torneio em comemoração ao aniversário da cidade de
Caxambu e que os organizadores pretendem realizar todos os anos a partir de
agora, já que as águas minerais Caxambu
patrocinam o time da Supergasbrás, proprietária também da fábrica da mesma
água.
O torneio prossegue amanhã e termina no domingo, com os jogos: amanhã —
19h30min, Supergasbrás x Lufkin e Bradesço x Minas; domingo Minas x Lufkin e
Supergasbrás x Bradesco.
A equipe juvenil feminina do Bradesco conquistou o título estadual da categoria, ao derrotar a Supergasbrás por 3 a 2.

nova

luta

O terceiro encontro, que terminou
oficialmente ontem, foi saudado pelos
maiores especialistas mundiais como de
altíssimo nível técnico. Kasparov e Karpov provaram que são realmente os melhores da atualidade. Depois de um começo igual, Kasparov conseguiu uma
grande vantagem (4 a 1), mas Karpov
reagiu e empatou. A decisão chegou na
22* partida, com a vitória de Kasparov.
Foi o terceiro, mas não o último
encontro dos dois. Kasparov deve voltar
a defender seu título dentro de um ano,
com o vencedor da disputa entre Karpov
e Andrei Sokolov, soviético de 21 anos,
que conquistou o torneio de candidatos
ao denotar seu compatriota Artur Yussupov.

sede
pela
onde serão realizadas as Olimpíadas de
Inverno e de verão de 1992. Os representantes de cada cidade terão pela frente
um trabalho gigantesco para "convencer"
cada um dos 88 conselheiros do COI. E o
tempo é curto: a votação será na próxima
sexta-feira.
Barcelona, por exemplo, que juntamente com Paris, Amsterdã, Belgrado,
Birmingham e Brisbane, postula sediar as
Olimpíadas de Verão, organizou simplesmente uma exposição de grandes pintores
espanhóis, em que não faltam obras de
Picasso, Dali e Miró. Mas não fica por aí.
Conta ainda com o apoio do tenor Plácido Domingo que, com sua Voz poderosa,
pedirá votos para a cidade, aliás lugar de
nascimento do presidente do COI, Ivan
Samaranch.

DAN'UP ESTA COMA BOLA TODA.'
Ainda dá tempo de inscrever o seu colégio.

lli*

VÔLEI, BASQUETE E FUTEBOL DE SALÃO COLEGIAL.
Abertura; dia 18 de outubro, às 14:00 horas.
Ginásio do Maracanãzinho, com show do Cazuza

Apoio. JORNAL DO BRASIL

Informações ¦ Coordenação de Educação Física
da Secretaria Estadual de Educação
Rua Henrique Valadares, 112 - Centro
Telefone • 221-8029 • Rio de Janeiro.
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crédito
UANDO o CND sai de sua ociosidade e se mete a trabalhar, o público
logo desconfia. Aquela gente — sustenta o,
torcedor — nunca prega prego sem estopa.: _|
E conclui: alguma coisa deve haver por
trás çlessa decisão.
É o resultado natural da falta de
credibilidade de um órgão distanciado da
confiança popular pelas omissões e coni- l,J
vências com tudo de condenável que vem";:!,
arrasando com o esporte brasileiro nesses •mm
últimos anos.
De fato, se o CND tem poderes para '
agir drasticamente na reformulação admimstrativa da CBF, como tenta agora, determinando o número de divisões e de. 'I
concorrentes aos Campeonatos e alteran- .
tantos,
do
voto
unitário,
do o sistema
por
anos combatido, por que não o fez há mais
tempo, quando poderia ter evitado os:
males que estão aí?
Por que só agora, depois de a CBF ter
sido tomada de assalto, nüma eleição pública e notoriamente fraudulenta? Por que,.'
só depois de se tornar também divulgada,
conhecida, alvo até de chacotas, as mordomias do futebol e de outros esportes, o
CND dá um ar de sua graça?
Se o órgão do Ministério da Educação
tem poderes para moralizar o esporte, :j
porque assistiu impassível a todos esses ,
escândalos? Por que deixou o futebol se H
desmoralizar tanto a ponto de levar o
público a abandonar os estádios?
A única resposta para essas perguntas,
que não são minhas apenas, mas de quan- w
tos acompanham o dia-a-dia esportivo, é a' <
de que o CNp também se beneficiava com '
a situação. E a única conclusão, levandose em conta a estreita ligação de alguns de •
seus componentes com as confederações, federações, comitês, ou seja, a cúpula^
dominante do esporte neste país.
Por esse motivo, o CND não tem u
crédito na opinião pública. Ou mudam-lhe';
a sigla e afastam seus integrantes ou nele-''
ninguém acredita. O atual, qualquer atitu- I
de que venha a assumir será sempre sus- pj
peita. O público logo desconfia, como
agora, que esteja agindo por interesse ::!:
próprio. Talvez para se defender de possí-^j]
veis pressões superiores, em face das críti-';"
cas constantes. Talvez por uma manobra
precipitada de virada de mesa, vinculada à;-''
ameaça, então possível, de uma desclassificação de Vasco, Palmeiras e Botafogo no
Campeonato Brasileiro.
Ou ainda por um golpe particular,
uma jogada a mais na tarefa de mostrar
serviço e convencer o Ministro da Educação a aderir, à luta pela criação da tão
almejada (por eles) secretaria especial de
esporte, na verdade uma sinecura de mãochcis
Qualquer coisa no gênero, menos boas
intenções. É como essa manobra de confisco dos bois, na qual há muito mais interesse nos votos que ela possa trazer do que
nos bifes que possa dar. Os homens por
trás do CND não oferecem confiança.
Ninguém fica bonzinho da noite para o
dia, como se tocado por uma varinha
mágica.
^
Além das naturais dificuldades na sua
luta diária, o brasileiro hoje tem de fazer
fila para tentar comprar o necessário para
sua alimentação. E, depois de horas de
espera, raramente encontra o que procura.
Não há carne, falta leite, ovos dificilmente
são encontrados, o frango, reserva natural
do boi, também sumiu. Enfim, só com
muita sorte, paciência ou pagando um
bom ágio, o povo consegue ter na sua
mesa a comida que deseja.
No entanto, se a gente acreditar nas
pesquisas que andam soltas por aí, verá
que a grande maioria está plenamente
feliz, contente da vida, achando que nunca
viveu tão bem. Segundo o Ibope, 87% dos
brasileiros apoiam essa situação e continuam batendo palmas para o Governo
Sarney e seu Plano Cruzado.
Portanto, não tem outra saída: ou o
Ibope está nos enganando a todos ou o
brasileiro virou um masoquista e aderiu à
Amélia, do Mário Lago, aquela que achava bonito não ter o que comer.
?
Histórias — Depois de quase dois meses
na Europa fazendo sucesso com belas
louras, o negro Juvenal, médio do Botafogo, passou a se julgar um irresistível.
Comprou um chapéu tipo Nat King Cole,
que colocava de banda na cabeça para dar
mais charme, e ia de cabaré em cabaré
seduzindo as mulheres com o negro aveludado de sua pele.
Praga, a cidade mais distante que o
Botafogo visitou naquela excursão, era, na
mais próxima.
geografia de Garrincha, a
Isto porque dali o time voltaria ao Brasil.
Assim, estava Garrincha com seu conhaque num cabaré da capital tcheca, quando
entra Juvenal e seu ar fatal. Senta-se,
do conhaque de Mané e, vendo uma
ou'a, faz sinal. A mulher vira-lhe o rosto.
{>rova
Juvenal se surpreende. Era a primeira
negativa em toda a viagem. Nova tentativa
e a outra mulher também recusa. Uma
terceira convocação e outra vez a loura
convocada nem dá bola. Desconcertado,
Juvenal disfarça, levanta-se e diz a Garrincha, que está com sono e vai para o hotel.
Pega o chapéu e ia saindo quando, Mané,
malandr^mente, lhe diz:
— E, companheiro, estamos chegando perto do Brasil e crioulo está voltando a
não ter vez...

3*

Orlando de Barros mantém acusações a Helal
forma, apoio financeiro a torcidas
organizadas.
— Se não fosse rotina, eu não
seria tão burro a ponto de desviar
dinheiro para minha conta pessoal.
Todos no Flamengo sabiam desse
— afirmou.
procedimento
O conselheiro Togo Renan Soares, o Kanela, também depôs. Lembrou que há algum tempo vem denunciando irregularidades administrativas no Flamengo e que, por isso,
não pode ser acusado de preocupações políticas.
Joel Tepet, vice administrativo,
limitou-se a explicar que só assina os
cheques, por ser sua função. Na
Gávea, já se admite sua renúncia à
candidatura à presidência do clube,
em função do desgaste político provocado por esse caso.
Os depoimentos, demorados, fizeram com que muitos desistissem.
O árbitro Roberto Costa, citado como beneficiário, para ajudar o Fiamengo na decisão com o Vasco,,
esperou quatro horas e foi embora.
O presidente do Botafogo, Alternar
Dutra de Castilho, também desistiu.
O TJD, para evitar tumulto, impediu
o acesso ao 15° andar. Os depoentes
ficaram espalhados por várias salas,
à disposição do auditor Joaquim Simões de Faria e do procurador José
Mauro do Couto, incisivo em suas

O presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, Orlando de
Barros, manteve ontem, em depoimento no Tribunal de Justiça Desportiva da Federação do Rio de
Janeiro, a acusação de que George
Helal, Léo Rabelo e Joel Tepet se
apropriaram indevidamente de recursos do clube e que todas as versoes posteriores — suborno a árbitros, ajuda a clubes pequenos e gastos em festividades — surgiram apenas para encobrir o crime.
Segundo Orlando de Barros, o
fato de o vice-presidente de esportes
amadores, Léo Rabelo, ter devolvido os Cz$ 300 mil que foram depositados em sua conta bancária é suficiente para provar que houve desvio
de recursos do Flamengo.
Os depoimentos, sigilosos, começaram à tarde e se prolongaram
pela noite. O presidente do Flamengo, George Helal, falou durante 1
hora e 33 minutos e manteve a
versão de que o dinheiro fora empregado em ajudas a clubes de menor
porte e que suas explicações iniciais
foram diferentes em virtude de
orientação jurídica.
Léo Rabelo procurou explicar o
surgimento do dinheiro em sua conta
pessoal. Disse que esse procedimento é rotineiro no clube, destinado a
facilitar o pagamento de despesas
eventuais. Citou algumas: comemoração do título na churrascaria Plata-

&r

que a mudança deverá ocorrer não por
causa de Renato e, sim, para suprir a
ausência de Adalberto, que fraturou a
Foi, então, que um repórter afirperna. "Lazaroni
não está nem um pouco
mou:
preocupado com Renato. Esta será a
minha manchete".
Lazaroni não perdeu tempo:
O quê? Pode botar que Renato
preocupa, e preocupa muito.
Sobre a troca dos laterais, Lazaroni
foi mais adiante:
Neste treino, percebemos que Aldair produz mais pela direita do que pela
esquerda. Atuou mais solto. Ao mesmo
tempo, Jorginho joga muito bem pela
esquerda. Pretendo começar o jogo com
cada um na posição que vinha jogando,
mas posso mudar no decorrer da partida.
Adílio vai mesmo operar o joelho.
Ele chegou de viagem com dores na
articulação e os médicos (o jogador também) acham que não há mais razão para
adiar a artroscopia para ver o que realmente existe de anormal. Este exame
deverá ser feito nos Estados Unidos, com
o Dr. James Andrews, o mesmo que
operou Zico, Falcão, Mozer e Cantarele.
O exame ártroscópico é feito com paciente submetido a uma anestesia geral e,
dependendo do que for constatado, a
correção acontece imediatamente. Para o
Dr. Giuseppe Taranto, pode haver um
problema de menisco ou uma pequena
compressão da cápsula (tecido que envolve a rótula).

Luís Carlos ganha elogios.
Zagalo só critica a defesa
Luís Carlos recebeu ontem vários
elogios de Zagalo, que o defendeu das
críticas às atuações nos quatro últimos
jogos. O técnico acha que o goleiro foi
apenas prejudicado pelo mau desempenho da defesa, além de ter passado por
uma fase de tensão atribuída à necessidade de o time vencer para se classificar.
Zagalo chegou a dizer que, bem treinado,
Luís Carlos tem condições de chegar à
Seleção.
O treinamento de ontem em Maréchal Hermes mostrou que a maior preocupação de Zagalo é mesmo a defesa.
Orientou por mais de uma hora a posição
dos zagueiros nos cruzamentos. No começo, o aproveitamento foi ruim. Mas,
depois, Marinho, Osvaldo e Leiz tiveram
melhor rendimento.
Para o primeiro jogo da segunda
fase, Zagalo vai manter Osvaldo e Marinho na zaga. Leiz continua no banco de

reservas. Com a volta de Alemão, TeófiIo sai do time. No ataque, a dúvida é o
centroavante, Roberto Carlos ou SUvinho.
O Botafogo não joga neste fim de
semana, mas Zagalo desaconselhou a
viagem a Teresópolis. Disse que não
valeria a pena deslocar os jogadores para
período tão curto.
Helinho, Fernando Macaé e Luisinho, contundidos, ainda não terão condições de voltar ao time no primeiro jogo
da segunda fase. Além desses, Zagalo
também não poderá contar com Vágner,
expulso contra o Santa Cruz. Mânica será
o lateral esquerdo.
Descontente com a condição de reserva, o meio-campo Edson vai pedir à
diretoria para ser negociado. Seu destino
pode ser o América. Ele ontem conversou com o vice-presidente de futebol.

Bangu, sem Gilmar, escala
no gol júnior de 19 anos
Lombalgia aguda em Gilmar, dor de
cabeça em Paulo César Carpegiani. Já
sem Neto no melhor da sua forma física
(está com problemas no tornozelo esquerdo), o técnico agora vai recorrer ao
jovem Alexandre (19 anos, goleiro do
time júnior) para o jogo de amanhã, com
o América, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro.
. Durante o treino tático de ontem,
Carpegiani afirmou que a definição do
time que vai jogar com o América sai no
coletivo de hoje. Ele sabe que o goleiro
Gilmar não terá condições de jogo, segundo informação do médico Guaraci
Santana.
No treino de logo mais, Carpegiani
vai armar uma jogada especial para Marinho, que não vai ficar fixo na ponta. O
técnico quer o seu melhor jogador de
ataque se movimentando bastante para
. confundir a defesa adversária.
Bastou um alerta do técnico Pinheiro
para que os contundidos do time apres-
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VIDEOCASSETE?
GRAVE
ESTE NÚMERO.
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sassem a recuperação e participassem
normalmente do treinamento de ontem,
garantindo a escalação da força máxima
do América na partida de estréia na
segunda fase do Campeonato Brasileiro,
com o Bangu, domingo, no Caio Martins.
Satisfeito por poder dirigir o apronto
de hoje com o time completo, Pinheiro
afirmou não temer o adversário, que diz
conhecer bem, e já sabe como quer o
time atuando taticamente:
— Em princípio, quero o time jogando como na partida com o Grêmio: muito
bem tanto na defesa quanto no ataque. O
Bangu tem bons jogadores na equipe,
mas, agora, já sei como jogam e conheço
bem três de seus principais jogadores — o
Marinho, o Neto e o Israel, que foi
lançado por mim quando treinava o Serrano.
O técnico negou que pretendeu organizar um sistema de marcação especial
para estes jogadores.
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Bebeto—Kita, dupla animada

O entendimento pode não estar perfeito e seria demais exigir isso no primeiro treino dos dois. Bebeto e Kita, porém,
estão animados e acham que poderão
surpreender e Grêmio, domingo, já que
ambos são oportunistas, rápidos nos lances de área e possuem boa visão de gol.
O coletivo de ontem serviu para que
os dois se conhecessem. Bebeto estava
machucado e não chegou a treinar com
Kita nenhuma vez. No campo, percebeuse a preocupação que um tinha em desçobrir as características do outro. Não chegaram a acontecer gTandes jogadas, apenas o suficiente para que os titulares
derrotassem os reservas por 4 a 2 —
Bebeto e Kita marcaram, assim como
Zinho e Júlio César.
No final, o elogio mútuo:
Bebeto é muito veloz e, além de
encostar para tabelar, busca a linha de
fundo mesmo estando dentro da área.
Nestes lances, basta ficar atento para
concluir o centro — disse Kita.
Kita não prende a bola. Não perde
tempo para tocá-la. Acho que minha
missão se torna mais fácil, pois ele também vai merecer marcação especial. É
uma opção exelente que ganhamos —
afirmou Bebeto.
Se o ataque está bem, a preocupação
de Lazaroni é com a defesa. Ou melhor,
mais precisamente a marcação sobre Renato, o ponta do Grêmio. Jorginho será
deslocado para a lateral-esquerda, trocando de posição com Aldair, que vai
para a direita. De início o técnico afirmou

Foto de Olavo Rufino
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treinou normalmente, com Joel mostrando a Romário o caminho do gol

A espera tranqüila do Vasco
A tranqüilidade permanecia inalterada ontem em São Januário. Mesmo desçonhecendo os rumos do complicado caso
do doping ou do resultado de Alecrim x
Comercial (MS), os jogadores reagiram
com certa serenidade, confiando na capacidade dos dirigentes do Vasco em tomar
as providências cabíveis. Alguns reticentes, outros mais incisivos. A maioria defendeu abertamente até uma ação na
Justiça Comum como possível solução —
mesmo com o risco de paralisar a competição.
Havia expectativa, mas nenhuma
preocupação. O time treinou normalmente , aproveitou para aprimorar algumas

jogadas e corrigir defeitos técnicos (hoje,
haverá coletivo). O comportamento era
de quem esperava naturalmente jogar
domingo, embora alguns jogadores chegassem a desconfiar que, pelo atropelo
dos acontecimentos, o jogo do Vasco não
será marcado para o fim de semana. A
comissão técnica manteve a programação
e a concentração amanhã.
— Nossa expectativa é saber o nosso
grupo e o adversário. Nós, os jogadores,
temos consciência da força do Vasco —
resumiu Gersinho.
Enquanto o técnico Joel Santana evitou opinar sobre o procedimento a ser
tomado pela diretoria diante de uma ines-

desclassificação — lembrou que
perada
"p Vasco não
pode ser penalizado por um
não é seu" —, Geovani
que
problema
deixou claro como os jogadores gostariam
que fosse:
Tem de virar a mesa e acabar com
o Campeonato Brasileiro.
Roberto reagiu diferente. Não quis se
antecipar a nada, embora, desconfiado
com toda a história do doping.
Não quero admitir que haja armação contra o Vasco, pois teria de admitir
também que foi feita por burros. Como
deixar um clube da tradição do Vasco de
fora?

João Saldanha

Reunião histórica
muitos anos e desde que foi criado, o CND
se caracterizou sempre por ser um organismo
HÁ
que pretendia ser defensor do esporte, mas
em realidade sempre se portou como uma entidade
que policiava o esporte. Uma ou outra medida foi
fator de desenvolvimento. Bastava que os dirigentes
da CBD ou entidades precisassem de datas para suas
competições particulares que o CND aparecia coras leis
rendo em socorro deles para fazer sucumbir
"setenta e duas
existentes como, por exemplo, a das
horas do prazo mínimo entre os jogos".
Os homens
O futebol sempre foi desprezado.
"amadoristas",
que compunham o CND, fingindo-se
faziam (ainda fazem) algumas leis. Q profissionalismo era desprezível e execrado. Parecia crime pertencer a uma entidade de disputa de esporte profissional. E o futebol desde 1933 se tornou abertamente
profissional. Os outros esportes, cinicamente alguns,
hipocritamente outros, se diziam amadoristas. E leis
e leis em cima do futebol para manter interesse de um
de pilantras e sabidões que sempre se fingiam
grupo
"amadoristas".
Quem quiser que pegue as leis e
portarias emanadas do CND ou do Ministério da
Educação, principalmente as de 1942 e, mais tarde,
com as ditaduras militares, e verá como falam grosso
em cima do futebol.
Os heróis do esporte brasileiro sempre foram
para eles os falsos amadores que ganharam uma
medalhinha há 50 ou mais anos. Sempre os presidiu a
mentalidade retrógrada dos que tomaram a medalha
do índio Jim Thorpe, dos falsos amadoristas Pierre de
Cubertin e os Averin Brundadge da vida que conside"profissional"
raram que o índio era
porque foi
levantar peso num circo para ganhar 20 dólares para
comer.
Ao mesmo tempo, bem ao mesmo tempo, o
Weissmuller, campeão olímpico de natação, era o
"Tarzan",
ganhando milhões de dólares para fugir de

um jacaré que nunca o pegou. Buster Crabe e
milhares de outros como Marc Spitz foram profissionais escancarados e nunca perderam suas medalhas.
Não eram índios. O futebol aqui no Brasil sempre se
arrebentando. Os jogadores terminam na miséria e
motivo de desprezo e exploração por parte destes
falsos amadoristas. Repito, quem quiser dê uma
olhadela nas leis existentes no Brasil. São de envergonhar.
Agora o CND parece estar se redimindo de
quase tudo ao defender a integridade física dos
atletas do futebol. Resolveu que o número máximo
de competidores do Campeonato Nacional seja de 20
clubes. Levando-se em conta que existem ao mesmo
tempo os Campeonatos Estaduais, ainda é muito.
Mas creio que a tendência é a minimização destes e a
formação definitiva das primeira, segunda e terceira
divisões do futebol brasileiro.
Mas assim nós teremos jogos para 76 semanas
o ano tem apenas 52. E o ano
se sabe
quando
"esportivo" com que
as férias e jogos internacionais tem
no máximo 40 semanas. Mas o CND deu um grande
passo e de conteúdo altamente esportivo ao acabar
com a barbaridade dos Campeonatos intermináveis e
sem valor.
Outra importante decisão é do valor do voto dos
clubes brasileiros que estavam nivelados por baixo. O
voto do Vasco, do Flamengo, Coríntians, Inter,
Grêmio, Atlético valia o mesmo que o do Guarani,
do Alegrete, Arapiraca, Alecrim e outros.
O valor de um clube se mede pela sua torcida e
por sua projeção nacional e internacional. Nunca
pode basear-se no falso igualitarismo ou no oportunismo chinfrim de um deputado ou de um espertalhão destes que infelizmente proliferam em nosso
esporte. Da maior relevância as medidas tomadas
pelo CND. Serão fator de desenvolvimento e engrandecimento do nosso futebol.

Não há mais o que contestar: o resultado
do terceiro exame — cromatografia gasosa —
na urina do jogador Carlos Alberto, do Sergipe, confirmou os dois anteriores — positivo.
Portanto, Carlos Alberto jogou dopado, segundo as leis esportivas, contra o Joinville, mesmo
com o advogado de seu clube, Laurindo Campos, alegando que ele tomara apenas um medicamento antigripal, conforme fora declarado.
Os exames foram feitos no laboratório do
Departamento de Bioquímica da Universidade
Federal do Estado de Santa Catarina, em
Florianópolis. Em envelope lacrado, o resultado foi levado para a CBF, no Rio, pelo médico
Adriano Cruz, no vôo das 17h30min. O presidente da Comissão Antidoping da CBF, Pedro
Paulo Camarez, retornou um pouco antes.
Diante de dezenas de microfones, tanto o
representante do Sergipe, Laurindo Campos,
como o do Joinville, Valdomiro Falcão, quebraram o sigilo que determina o regulamento.
Tornaram, mais uma vez, público o resultado
de um exame que deveria ficar em segredo até
chegar ao Tribunal da CBF. E o representante
do Joinville foi mais longe: garantiu que,.em
qualquer circunstância, os pontos do jogo com
o Sergipe ficarão para seu clube.
Também ontem, no Ri6, ficava clara a
posição da CBF. O diretor de futebol Pedro
Lopes — ex-presidente da Federação de Santa
Catarina — não parecia se importar com os
trâmites legais do caso. Dizia que, de qualquer
forma, indicaria o clube classificado — Vasco
ou Joinville, no caso — para a segunda fase do
Brasileiro. Naquele momento, ficava evidente
que Pedro Lopes daria os pontos ao Joinville,
embora nada falasse abertamente além da sua
decisão de anunciar o classificado sem esperar a
palavra do Tribunal de Justiça Desportiva.
Esta posição, inclusive, deixou surpreso o
presidente do Tribunal, Carlos Henrique Saraiva. Segundo ele, apenas o Tribunal — e só o
Tribunal — poderia se pronunciar a respeito do
assunto. Pedro Lopes não entendeu assim:
Quem se sentir prejudicado, que reclame na Justiça.
Mais surpresos do que Saraiva estavam o
vice-presidente de futebol do Vasco, Eurico
Miranda, e o advogado Leopoldo Félix, que
defende os interesses do clube. Félix foi uici
sivo.
Se alguma coisa acontecer que prejudi
que o Vasco, vamos parar este Campeonato<na
,
Justiça comum.

Laranjeiras,
aplausos e
vaias juntos
manifestação de secundaris-

Enquanto uma
tas, em frente ao Palácio das Laranjeiras,
"um, dois, três, Brizola no xadrez", lá
gritava
dentro, no gramado bem cuidado do campo do
Fluminense, o time realizava movimentado
treino sob os aplausos de surpreendente piateia. Os de fora lutavam pela volta do passe
escolar nos ônibus. Os de dentro, que certamente não necessitam deste benefício, gritavam de entusiasmo com as jogadas de Delei,
Tato, Jandir e Galvão.
Galvão era destaque na lateral direita, com
muita velocidade no apoio, cruzamentos precisos e cobranças de lateral que deixavam a bola
na marca do pênalti. Além disso, encontrou
espaço para marcar o gol da vitória dos titulares
por 1 a 0. Até as finalizações longe do gol eram
aplaudidas pela torcida, em reconhecimento ao
esforço dos jogadores.
Lopes, satisfeito, não hesitou em confirmar
a escalação do coletivo para o jogo com o
Atlético-GO, em Goiânia: Paulo Vitor, Galvão, Viça, Ricardo e Eduardo; Jandir, Leomir,
João Santos e Alberto; Washington e Tato. A
cobrança de laterais na área — Eduardo também atira a bola na marca do pênalti — será
mais uma arma do Fluminense para aproveitar
a altura de Washington e Alberto.
O Fluminense pretende levar para as Laranjeiras os jogos de menor porte nesta fase do
Campeonato Brasileiro. O vice-presidente de
futebol, Antônio Castro Gil, diz que faltam
apenas pequenos reparos no sistema de iluminação. Lopes vê nisso grande vantagem para o
time, que jogará no campo em que treina,
apoiado pela torcida. Se for consultado, dará o
sim sem pensar duas vezes.
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Helal pode ser indiciado por prevaricação

JL
Foto de Olavo Rufino
mil que foram depositados em sua conta
George Helal, Joel Teppet, Leo Rabancária é suficiente para provar que
bello e outros dirigentes do Flamengo
houve desvio de recursos do Flamengo.
envolvidos no desvio de Cz$ 300 mil — o
Os depoimentos, sigilosos, começacaso das papeletas amarelas, denunciado
ram à tarde e se prolongaram pela noite.
no Conselho Deliberativo do clube —
O presidente do Flamengo, George Heestão seriamente ameaçados de ser indilal, falou durante 1 hora e 33 minutos e
ciados por prevaricação e falsidade. E o
manteve a versão de que o dinheiro fora
que admite o procurador do Tribunal de
empregado em ajudas a clubes de menor
Justiça Desportiva da Federação de Futeboi do Rio de Janeiro, José Mauro do
porte e que suas explicações iniciais foram diferentes em virtude de orientação
Couto, depois de ouvir por mais de sete
horas, ontem, o depoimento de vários
jurídica.
deles.
Léo Rabelo procurou explicar o surOs depoimentos vão prosseguir na
gimento do dinheiro em sua conta pessoai. Disse que esse procedimento é rotipróxima quarta-feira, mas o procurador
considera que os de ontem já seriam
neiro no clube, destinado a facilitar o
suficientes para indiciar os acusados nos
pagamento de despesas eventuais. Citou
crimes de falsidade e prevaricação, o que
algumas: comemoração do título na churos ameaçaria de serem afastados dos
rascaria Plataforma, apoio financeiro a
cargos no caso de o Tribunal julgar que
torcidas organizadas.
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afirmou.
Conselho fiscal do Flamengo, Oswald
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O conselheiro Togo Renan Soares, o
Darwich, e integrantes da comissão de
Kanela, também depôs. Lembrou que há
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sindicância aberta pelo próprio clube,
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algum tempo vem denunciando irregula.para apurar as mesmas denúncias. O
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e
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quês, por ser sua função. Na Gávea, já se
quis me dizer. Ora, ninguém dá dinheiro
admite sua renúncia à candidatura à preà toa — sentenciou o procurador.
sidência do clube, em função do desgaste
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Os depoimentos, demorados, fize..manteve ontem, em depoimento no Triram com que muitos desistissem. O árbibunal de Justiça Desportiva da Federação
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tro Roberto Costa, citado como benefido Rio de Janeiro, a acusação de que
deciciário, para ajudar o Flamengo na
George Helal, Léo Rabelo e Joel Tepet
são com o Vasco, esperou quatro horas e
se apropriaram indevidamente de recurfoi embora. O presidente do Botafogo,
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Alternar Dutra de Castilho, também deposteriores — suborno a árbitros, ajuda a
outra
era
verdade
a
mas
sistiu. O TJD, para evitar tumulto, impeque
George Helal disse que só disse o que disse porque foi orientado a dizer,
clubes pequenos e gastos em festividades.
— surgiram apenas para encobrir o
diu o acesso ao 15° andar. Os depoentes
ficaram espalhados por várias salas, à
crime.
disposição do auditor Joaquim Simões de
Segundo Orlando de Barros, o fato
Faria e do procurador José Mauro do
} de o vice-presidente de esportes amadoCouto, incisivo em suas perguntas.
res, Léo Rabelo, ter devolvido os Cz$ 300
O empate de 0 a 0, ontem à noite, em
Foto de Olavo Rufino
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passagem à segunda fase do Campeonato Brasileiro, mas acirrou a luta entre Vasco e Joinvilnão
ocorrer
deverá
mudança
a
O entendimento pode não estar perpor
que
le pela que ainda resta e que pode ser definida
causa de Renato e, sim, para suprir a
feito e seria demais exigir isso no primeisó na Justiça comum. Pelo menos é o que
ro treino dos dois. Bebeto e Kita, porém,
ausência de Adalberto, que fraturou a
ameaça o Vasco, diante da posição do diretor
afirrepórter
Foi, então, que um
estão animados e acham que poderão
perna. "Lazaroni
de futebol da CBF, o catarinense Pedro Lopes,
não está nem um pouco
mou:
surpreender e Grêmio, domingo, já que
ex-presidente da Federação de seu Estado, que
a
será
Esta
Renato.
com
ambos são oportunistas, rápidos nos lanse declarou disposto a decidir logo hoje de
preocupado
ces de área e possuem boa visão de gol.
minha manchete".
quem é a vaga, sem esperar pelo julgamento do
caso de dopping do jogador Carlos Alberto, do
O coletivo de ontem serviu para que
Lazaroni não perdeu tempo:
Sergipe.
os dois se conhecessem. Bebeto estava
O quê? Pode botar que Renato
— Sc alguma coisa acontecer que prejudimachucado e não chegou a treinar com
muito.
e
preocupa
preocupa,
que o Vasco, vamos parar este Campeonato na
Kita nenhuma vez. No campo, percebeuJustiça comum — foi a firme declaração do
Sobre a troca dos laterais, Lazaroni
se a preocupação que um tinha em desçoadvogado vascaíno, Leopoldo Félix, ao tomar
mais
adiante:
foi
brir as características do outro. Não checonhecimento da posição de Pedro Lopes.
Neste
treino, percebemos que Algaram a acontecer grandes jogadas, apeO diretor de futebol da CBF, acusado de
direita
do
mais
dair
que pela
nas o suficiente para que os titulares
pela
produz
manobrar para dar a vaga ao Joinville, deixou
—
mesmo
esquerda. Atuou mais solto. Ao
derrotassem os reservas por 4 a 2
claro ontem que não se importa com os trâmitempo, Jorginho joga muito bem pela
tes legais que o caso do doping requer. Dizia
Bebeto e Kita marcaram, assim como
claramente que vai indicar o clube classificado
esquerda. Pretendo começar o jogo com
Zinho e Júlio César.
cada um na posição que vinha jogando,
para a vaga que resta na segunda fase — Vasco
No final, o elogio mútuo:
ou Joinville, de Santa Catarina, e deixou anteBebeto é muito veloz e, além de
decorrer
da
no
mudar
mas posso
partida.
ver que seu objetivo é dar ao clube catarinense
encostar para tabelar, busca a linha de
Adílio vai mesmo operar o joelho.
os pontos do empate com o Sergipe, jogo em
fundo mesmo estando dentro da área.
Ele chegou de viagem com dores na
que Carlos Alberto é acusado de doping.
Nestes lances, basta ficar atento para
articulação e os médicos (o jogador tamA posição de Pedro Lopes deixou surpreso
concluir o centro — disse Kita.
bém) acham que não há mais razão para
até o presidente do Superior Tribunal de JustiKita não prende a bola. Não perde
adiar a artroscopia para ver o que realça Desportiva, Carlos Henrique Saraiva. Setempo para tocá-la. Acho que minha
mente existe de anormal. Este exame
gundo ele, apenas o Tribunal — e só o Tribunal
— poderia se pronunciar a respeito do assunto.
missão se torna mais fácil, pois ele tamdeverá ser feito nos Estados Unidos, com
Mas Pedro Lopes não entende assim:
bém vai merecer marcação especial. É
o Dr. James Andrews, o mesmo que
— Quem se sentir prejudicado que reclauma opção exelente que ganhamos —
operou Zico, Falcão, Mozer e Cantarele.
me na Justiça — disse Pedro Lopes, o que
"¦¦
",:
afirmou Bebeto.
O exame artroscópico é feito com pacieniillí-ra^LMfiS"
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Se o ataque está bem, a preocupação
te submetido a uma anestesia geral e,
randa, e o advogado do clube a lançarem a
do
caminho
a
Romário
o
mostrando
com
normalmente,
treinou
gol
Joel
Õ
Vasco
de Lazaroni é com a defesa. Ou melhor,
dependendo do que for constatado, a
ameaça de parar o Campeonato, se seu clube
mais precisamente a marcação sobre Recorreção acontece imediatamente. Para o
for prejudicado.
nato, o ponta do Grêmio. Jorginho será
Dr. Giuseppe Taranto, pode haver um
Quanto ao doping, não há mais dúvida. O
deslocado para a lateral-esquerda, troresultado do terceiro exame na urina do Carlos
problema de menisco ou uma pequena
Alberto confirmou os dois anteriores: deu
cando de posição com Aldair, que vai
compressão da cápsula (tecido que envolA tranqüilidade permanecia inalteradesclassificação — lembrou que
jogadas e corrigir defeitos técnicos (hoje,
perada
positivo e, de acordo com as leis esportivas, q .
"o Vasco não
ve a rótula).
para a direita. De início o técnico afirmou
da ontem em São Januário. Mesmo desçoum
ser
haverá coletivo). O comportamento era
penalizado por
pode
Joinville tem direito aos dois pontos da partida,
—, Geovani
nhecendo os rumos do complicado caso
de quem esperava naturalmente jogar
problema que não é seu"
que terminou em empate. Mas o advogado do
do doping ou do resultado de Alecrim x
domingo, embora alguns jogadores chedeixou claro como os jogadores gostariam
Sergipe, Laurindo Campos, alega que Carlos
Comercial (MS), os jogadores reagiram
Alberto tomara apenas um antigripal, como
gassem a desconfiar que, pelo atropelo
que fosse:
com certa serenidade, confiando na capados acontecimentos, o jogo do Vasco não
declarado anteriormente, e que há precedentes
Tem de virar a mesa e acabar com
cidade dos dirigentes do Vasco em tomar
será marcado para o fim de semana. A
no futebol que inocentam jogadores nessa
o Campeonato Brasileiro.
as providências cabíveis. Alguns reticensituação.
comissão técnica manteve a programação
Roberto reagiu diferente. Não quis se
tes, outros mais incisivos. A maioria deOs exames, feitos na Universidade de Sane a concentração amanhã.
reservas. Com a volta de Alemão, TeófiLuís Carlos recebeu ontem vários
antecipar a nada, embora, desconfiado
— Nossa expectativa é saber o nosso
fendeu abertamente até uma ação na
ta Catarina, chegaram em envelope lacrado à
Io sai do time. No ataque, a dúvida é o
elogios de Zagalo, que o defendeu das
com toda a história do doping.
sede da CBF, ontem, como determina a lei,
Justiça Comum como possível solução —
grupo e o adversário. Nós, os jogadores,
centroavante, Roberto Carlos ou SUcríticas às atuações nos quatro últimos
trazidos pelo médico Adriano Cruz e o presiNão quero admitir que haja armamesmo com o risco de paralisar a competemos consciência da força do Vasco —
vinho.
dente da Comissão de Antidoping da CBF,
tição.
jogos. O técnico acha que o goleiro foi
admitir
de
teria
o
Vasco,
resumiu Gersinho.
contra
pois
ção
Pedro Paulo Caramez. Embora a lei recomenapenas prejudicado pelo mau desempeHavia expectativa, mas nenhuma
O Botafogo não joga neste fim de
Enquanto o técnico Joel Santana evitambém que foi feita por burros. Como
de
sigilo nesses casos, diante de vários microfonho da defesa, além de ter passado por
O
time
treinou
normalmende
Vasco
semana, mas Zagalo desaconselhou a
tou opinar sobre o procedimento a ser
preocupação.
deixar um clube da tradição do
nes os representantes do Sergipe, Laurindo
uma fase de tensão atribuída à necessidate , aproveitou para aprimorar algumas
tomado pela diretoria diante de uma inesviagem a Teresópolis. Disse que não
fora?
Campos, e do Joinville, Valdomiro Falcão,
de de o time vencer para se classificar.
valeria a pena deslocar os jogadores para
anunciaram o resultado. Valdomiro foi até
Zagalo chegou a dizer que, bem treinado,
período tão curto.
mais longe: disse que, em qualquer circunstânLuís Carlos tem condições de chegar à
cia, seu clube receberá os dois pontos e se
LüisiHelinho,
Fernando
Macaé
e
Seleção.
classificará.
condicontundidos,
ainda
não
terão
nho,
O treinamento de ontem em MaréOs grupos
time
de
voltar
ao
no
ções
primeiro jogo
chal Hermes mostrou que a maior preoAlém
desses,
Zagalo
da
segunda
fase.
entre Comercial e Alecrim,
o
empate
Com
cupação de Zagalo é mesmo a defesa.
também não poderá contar com Vágner,
oa grupos para a segunda fase estão assim: I —
Orientou por mais de uma hora a posição
um jacaré que nunca o pegou. Buster Crabe e
expulso contra o Santa Cruz. Mânica será
São Paulo, Ponte Preta, Santos, Bangu, Amérimuitos anos e desde que foi criado, o CND
dos zagueiros nos cruzamentos. No cocomo
Marc
Spitz
foram
outros
milhares
de
ca, Palmeiras e Botafogo; J — Flamengo,
esquerdo.
o
lateral
ser
um
organismo
profissiose
caracterizou
sempre
por
meço, o aproveitamento foi mim. Mas,
HÁ
suas
medalhas.
nunca
e
Guarani, Fluminense, Grêmio, Atlético-GO, •
nais
escancarados
esporte,
mas
do
perderam
que pretendia ser defensor
depois, Marinho, Osvaldo e Leiz tiveram
Descontente com a condição de resempre
se
Brasil
Central, Vitória e Goiás; K — Bahia, Portufutebol
aqui
no
índios.
O
Não
eram
em realidade sempre se portou como uma entidade
serva, o meio-campo Edson vai pedir à
! melhor rendimento.
Inter de
miséria e
terminam
na
Os
arrebentando.
guesa, Sport, Atlético-PR, Cruzeiro,
foi
ou
outra
medida
o
esporte.
Uma
jogadores
que policiava
— Atlético- •
Para o primeiro jogo da segunda
diretoria para ser negociado. Seu destino
L
e
e
Comercial;
CSA
Limeira,
destes
e
exploração
de
desprezo
motivo
os
dirigentes
Bastava
por
parte
fator de desenvolvimento.
que
;' fase, Zagalo vai manter Osvaldo e MariMG, Internacional, Coríntians, Rio Branco,
pode ser o América. Ele ontem converfalsos amadoristas. Repito, quem quiser dê uma
da CBD ou entidades precisassem de datas para suas
Ceará, Criciúma, Nacional e Vasco ou Joinsou com o vice-presidente de futebol.
nho na zaga. Leiz continua no banco de
olhadela nas leis existentes no Brasil. São de envercompetições particulares que o CND aparecia corville.
leis
as
deles
fazer
sucumbir
socorro
rendo em
gonhar.
para
"setenta
redimindo
de
se
o
estar
Agora
ÇND parece
e duas
existentes como, por exemplo, a das
horas do prazo mínimo entre os jogos".
quase tudo ao defender a integridade física dos
atletas do futebol. Resolveu que o número máximo
O futebol sempre foi desprezado. Os homens
"amadoristas",
de competidores do Campeonato Nacional seja de 20
que compunham o CND, fingindo-se
clubes. Levando-se em conta que existem ao mesmo
faziam (ainda fazem) algumas leis. O profissionalistempo os Campeonatos Estaduais, ainda é muito.
Parecia
crime
e
execrado.
era
desprezível
mo
',
pertensassem a recuperação e participassem
Lombalgia aguda em Gilmar, dor de
Mas creio que a tendência é a minimização destes e a
cer a uma entidade de disputa de esporte profissionormalmente do treinamento de ontem,
cabeça em Paulo César Carpegiani. Já
formação definitiva das primeira, segunda e terceira
nal. E o futebol desde 1933 se tornou abertamente
Enquanto uma manifestação de secundarissem Neto no melhor da sua forma física
divisões do futebol brasileiro.
garantindo a escalação da força máxima
esportes,
cinicamente
alguns,
outros
Os
profissional.
tas, em frente ao Palácio das Laranjeiras,
do América na partida de estréia na
Mas assim nós teremos jogos para 76 semanas
hipocritamente outros, se diziam amadoristas. E leis
(está com problemas no tornozelo es"um, dois, três, Brizola no xadrez", lá
se sabe que o ano tem apenas 52. E o ano
segunda fase do Campeonato Brasileiro,
gritava
e leis em cima do futebol para manter interesse de um
quando
querdo), o técnico agora vai recorrer ao
¦
»
"esportivo"
dentro,
no gramado bem cuidado do campo do
com as férias e jogos internacionais tem
com o Bangu, domingo, no Caio Martins.
de pilantras e sabidões que sempre se fingiam
jovem Alexandre (19 anos, goleiro do
grupo
Fluminense, o time realizava movimentado
"amadoristas".
deu
um
40
semanas.
Mas
o
CND
máximo
no
as
leis
e
grande
time júnior) para o jogo de amanhã, com
Quem quiser que pegue
Satisfeito por poder dirigir o apronto
treino sob os aplausos de surpreendente piapasso e de conteúdo altamente esportivo ao acabar
o América, pela primeira rodada da seportarias emanadas do CND ou do Ministério da
de hoje com o time completo, Pinheiro
teia. Os de fora lutavam pela volta do passe
e
barbaridade
dos
Campeonatos
intermináveis
a
com
e,
mais
tarde,
as
de
1942
Educação,
fase
do
Campeonato
Brasileiro.
principalmente
gunda
afirmou não temer o adversário, que diz
escolar nos ônibus. Os de dentro, que certavalor.
sem
militares,
e
verá
como
falam
ditaduras
com as
Durante o treino tático de ontem,
grosso
mente não necessitam deste benefício, gritaconhecer bem, e já sabe como quer o
Outra importante decisão é do valor do voto dos
em cima do futebol.
Carpegiani afirmou que a definição do
vam de entusiasmo com as jogadas de Delei,
time atuando taticamente:
O
baixo.
estavam
brasileiros
nivelados por
clubes
que
Os heróis do esporte brasileiro sempre foram
Tato, Jandir e Galvão.
time que vai jogar com o América sai no
— Em princípio, quero o time joganvoto do Vasco, do Flamengo, Coríntians, Inter,
Galvão era destaque na lateral direita, com
para eles os falsos amadores que ganharam uma
coletivo de hoje. Ele sabe que o goleiro
Grêmio, Atlético valia o mesmo que o do Guarani,
a
anos.
Sempre
os
há
50
ou
mais
com
do
como
na
o
Grêmio:
muito
medalhinha
muita velocidade no apoio, cruzamentos precipresidiu
partida
não
terá
condições de jogo, seGilmar
do
Alegrete,
Arapiraca,
Alecrim
e
outros.
bem tanto na defesa quanto no ataque. O
mentalidade retrógrada dos que tomaram a medalha
sos e cobranças de lateral que deixavam a bola
gundo informação do médico Guaraci
O valor de um clube se mede pela sua torcida e
na marca do pênalti. Alem disso, encontrou
do índio Jim Thorpe, dos falsos amadoristas Pierre de
Bangu tem bons jogadores na equipe,
Santana.
espaço para marcar o gol da vitória dos titulares
e os Averin Brundadge da vida que considepor sua projeção nacional e internacional. Nunca
Cubertin
sei
como
mas,
conheço
agora,
jogame
já
No treino de logo mais, Carpegiani
"profissional"
pode basear-se no falso igualitarismo ou no oporturaram que o índio era
por 1 a 0. Até as finalizações longe do gol eram
porque foi
bem três de seus principais jogadores—o
vai armar uma jogada especial para Marinismo chinfrim de um deputado ou de um espertaaplaudidas pela torcida, em reconhecimento ao
20
dólares
circo
num
levantar
para
ganhar
para
peso
Marinho,
o
Neto
e
o
Israel,
foi
que
nho, que não vai ficar fixo na ponta. O
lhão destes que infelizmente proliferam em nosso
esforço dos jogadores.
comer.
treinava
mim
lançado
o
Ser• técnico
quando
por
esporte. Da maior relevância as medidas tomadas
Lopes, satisfeito, não hesitou em confirmar
o
quer o seu melhor jogador de
mesmo
tempo,
tempo,
bem
ao
mesmo
Ao
rano.
a escalação do coletivo para o jogo com o
; ataque se movimentando bastante para
Weissmuller, campeão olímpico de natação, era o
pelo CND. Serão fator de desenvolvimento e engran"Tarzan",
Atlético-GO, cm Goiânia: Paulo Vitor, Galdecimento do nosso futebol.
O técnico negou que pretendeu orga; confundir a defesa adversária.
ganhando milhões de dólares para fugir de
vão, Viça, Ricardo e Eduardo; Jandir, Leomir,
nizar um sistema de marcação especial
Bastou um alerta do técnico Pinheiro
'.
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Vasco ameaça parar campeonato

ímm

A espera tranqüila do Vasco

Luís Carlos ganha elogios.
Zagalo só critica a defesa

João Saldanha

Reunião histórica

Bangu, sem Gilmar, escala
no gol júnior de 19 anos
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Laranjeiras,
aplausos e
vaias juntos
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JORNAL DO BRASIL

O Cassino da Urca,
onde funcionou a TV-Tupi,
foi tombado pela
Prefeitura. (Pág. 7)

Cidade

A Prefeitura aumentará
o IPTU em 1987
para cobrir déficit
do orçamento. (Pág. 3)

NÀO PODE SER VENDIDO SEPARADAMENTE

Rio de Janeiro — Sexta-feira, 10 de outubro de 1986

Circulação restrita ao Grande Rio

Greve termina e Metrô volta a funcionar

Foto de Almir Veiga

Trens não circularam
ontem, com a paralisação total
dos 4 mil empregados
dinária de funcionários, para confirmar
a suspensão da greve de 24 horas que
realizaram em protesto contra a punição de um dos diretores do sindicato,
César Ribeiro Novaes.
Os 800 trabalhadores presentes decidiram interromper efetivamente a
paralisação à meia-noite, marcando
porém nova assembléia geral para a
próxima quarta-feira, quando esperam
que o presidente do Metrô já tenha
desistido de punir o dirigente sindical.
A outra etapa da assembléia que
suspendeu a greve reuniu, às 16h,
apenas os eletricistas e mecânicos que
reivindicam 30% de adicional por insalubridade. Meia hora antes, o presidente do sindicato, José Marins, falou
por telefone com Álvaro Ramos, na
presidência do Metrô, e avisou-o que a
assembléia geral confirmara a volta ao
trabalho. Mas disse que quanto aos
eletricistas e mecânicos não poderia
garantir que voltariam sem uma resposta concreta da direção da empresa a
suas reivindicações.
Ramos garantiu então que sentaria
com eles para negociar hoje de manhã,
desde que todos os funcionários, inclusive da manutenção, suspendessem a
greve a partir da zero hora. Disse,
ainda, que admitia a hipótese de suspender a punição aos 112 eletricistas—
que receberam advertência por escrito,
penalidade que prejudica os funcionarios internamente nas suas promoções.
A promessa foi suficiente para que
passageiros.
e mecânicos concordassem
eletricistas
noturna
Manutenção
em voltar à zero hora de hoje, estabeO retorno ao trabalho dos 690
lecendo-se que o turno da noite trabaeletricistas e mecânicos, em greve deslharia toda a madrugada na tentativa
de a madrugada de terça-feira, sigrüfifazer voltar ainda boje ao tráfego as
de
turma
uma
cou serviço dobrado para
composições paradas.
nove
de 100 homens do turno da noite da
Metrô precisa ter pelo menos
O
manutenção.
— e apenas
carros
sete
para operar
No pátio da oficina de manutcnem condisupostamente
cinco estavam
ção, apenas cinco carros estavam oncontroladoOs
à
noite.
ontem
até
mesmo
ções
tem em condições de circular,
res da manutenção não garantem que
assim de forma precária. Trafegaram
do
Estáas
estações
entre
possam colocar sete em tráfego até
quarta-feira
hoje de manhã. E, para que todas as
cio e Botafogo e não foram revisados
estações reabram à tarde, um total de
desde então.
11 trens precisará ter a revisão conNove trens fora de uso formavam
cluída.
uma longa fila para a manutenção esta
Além do atendimento às reivindimadrugada, e o presidente do Sindicacações da turma da manutenção, o
to dos Metroviários, José Carlos Mapresidente do Metrô ainda terá que
rins, informou que dificilmente todas
concordar em rever a punição ao direas estações da linha 1 abrirão ainda
tor (suplente) do Sindicato dos Metroserá
Calcula-se
manhã.
de
hoje
que
viários, César Ribeiro Novaes, suspenpequeno o número de composições em
so por 15 dias ao se desentender com
condições de rodar até o meio-dia.
Álvaro Ramos nas dependências do
A volta ao trabalho foi decidida
Centro de Manutenção, na terça-feira,
ontem à tarde cm assembléia no Pátio
de Grande Revisão, do Centro de
quando pararam os eletricistas. Esta é
a condição para que os metroviários
Manutenção, na Avenida Presidente
não voltem a pensar em greve na
Vargas. Houve duas etapas: primeiro
foi realizada uma assembléia extraorquarta-feira, afirmou Marins.

greve que paralisou por
24 horas todo o sistema
do Metrô do Rio termiA
nou à zero hora de homanuje, quando os funcionários da
tenção começaram a reparar composições para o retorno ao tráfego ainda
hoje. A previsão dos técnicos é de que
somente após o meio-dia será possível
o funcionamento de todas as estações
da linha 1 (Praça Saens Pena—
Botafogo).
Os 4 mil funcionários em greve
decidiram voltar ao trabalho, inclusive
os eletricistas e mecânicos que ficaram
adidoparados três dias reivindicando
nal de 30% por insalubridade. O presidente do Metrô, Álvaro Ramos, prometeu por telefone ao presidente do
Sindicato dos Metroviários, José Carlos Marins, que hoje pela manha receberá os sindicalistas e uma comissão de
eletricistas para acertar o pagamento
do adicionál-insalubridade e rever a
punição a 112 deles.
a paralisação do Metrô trouxe problemas e desconforto a milhares de
filas nos
pessoas, obrigadas a enfrentar
coletinos
aperto
e
ônibus,
de
pontos
vos cheios. Trinta ônibus e quatro
jardineiras da CTC, que deveriam
atender aos passageiros do Metrô entre
a Central e Botafogo, acabaram trafegando semivazios, porque seus letreiros indicavam Especial, em vez de
Central ou Botafogo, confundindo os
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revisão nesta madrugada para voltar ao tráfego
No Centro de Manutenção, composições paradas iam passar por
Foto de Carlos Mesquita

Desinformação torna inútil
o esquema montado pela CTC

Novaes afirmou que fez o que quaUjuer líder Jana

Líder da CUT aguarda perdão
Religar a televisão que passava um
vídeo sobre os trabalhadores e a Constituinte para uma platéia de eletricistas
cm greve no pátio de ensaios do Metrô
do Rio, diante do presidente da empresa, Álvaro Ramos, que acabara de
desligá-la, não foi um ato desrespeitoso, segundo a opinião de César Ribeiro
Novaes, 34 anos, diretor-suplente do
Sindicato dos Metroviários do Rio:
— Ele é que gritou conosco e nos
desrespeitou. Qualquer dirigente sindical faria a mesma coisa que fiz se
estivesse ali. Ele teve uma atitude autoritária cm relação à liberdade e à autonomia sindical, e agora espero que
reflita e reveja a minha punição — disse
ele.
Integrante da diretoria do Sindicato
dos Metroviários eleita cm 1984 com a
de campanha da chapa
plataforma
"Avançar na Luta", indicada
pelo Núcleo Metroviário de Apoio à CUT (Nacut), César Novaes é um dos fundadores do diretório regional do Partido dos
Trabalhadores no Rio. Ativista da
CUT, juntamente com toda a diretoria
do sindicato que tinha à frente o dirigente Geraldo Cândido (agora afastado
para concorrer à Constituinte), está
suspenso por 15 dias depois que bateu-

boca com o presidente do Metrô no
pátio, diante dos companheiros grevistas.
Por causa disto, acabou sendo o
pivô da paralisação geral do Metrô
ontem, porque mais de três mil ftincionários da empresa somaram-se aos 700
eletricistas na greve, exigindo exclusivãmente a revisão da sua pumçáorco»
"Eles sabem
mo dirigente sindical:
que
precisam defender o sindicato, porque
—
comentou
estamos lutando por eles"
Novaes.
Novaes ainda não enfrentara outros
problemas no calor das assembléias e
greves, quando as posições dos dirigentes da empresa entravam em rota de
colisão com a dos sindicalistas.
Antes, há sete anos atrás, César
Novaes era almoxarife da Varig, e chegou a ter alguma atuação sindical no
Sindicato dos Aeroviários. Já foi metalúrgico na construção naval — trabalhou na Emaq do Rio — e hoje, casado,
dois filhos, almoxarife do Metrô com
salário de Cz$ 3 mil, mora em Catonho
(área de Jacarepaguá entre a Taquara e
a Sulacap), e identifica a sua atuação
sindical com a filosofia da CUT: levar a
luta sindical junto com as bases.

Tribunal obriga advogado
a dissolver seu zoológico
Ele tinha 10 dias para remover
cães, araras, tucanos,
papagaios e flamingos
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sua fauna deixaram o apartamento do
Leblon e mudaram-se para uma casa no
Joá.

unanimidade, a 6a Câmara
do Tribunal de Alçada Cível
POR
confirmou a sentença do juiz
da 37a Vara Cível que condenou o advogado Paulo Roberto Munhoz da Fontoura a retirar de seu apartamento, no Leblon, dois cães, três araras, três tucanos,
um papagaio e dois flamingos no prazo de
10 dias, sob pena de multa de CzS 1 mil
por dia de atraso.
Ao prestar depoimento na Vara, o
advogado contou que há cinco anos mantinha, em área de 80 metros quadrados,
animais das mais variadas espécies.
Teve um pavão, um jegue, um veado
de pequeno porte e nove cachorros. Atribuiu o processo contra ele a perseguição
do síndico e de alguns moradores, pois no
condomínio há 40 cães e 80 animais de
variadas espécies. Mesmo antes da confirmação da sentença, Paulo Roberto e

- V >

Barulho e mau cheiro

Em julho de 1985, o condomínio
Vivcnda Onze, na Rua Engenheiro Cortes Sigaud, 11, entrou com ação para
compelir o proprietário e ocupante do
apartamento 104 a retirar os animais. O
advogado era acusado de contrariar as
normas da boa vizinhança, a convenção e
o respeito pelo sossego e saúde dos
demais moradores.
"Ele mantém diversos animais (cães,
araras, veados) que nas mais variadas
horas do dia, inclusive de madrugada,
emitem ruídos estridentes. Além disso, o
mau cheiro é insuportável. O problema é
agravado com as suas ausências prolongadas, quando os animais ficam sem alimentação e sem água", diàa ação.
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Enfrentar longas filas nos pontos dos
ônibus e muito aperto para voltar para
casa modificou a rotina de milhares de
pessoas acostumadas às estações refrigeradas e aos confortáveis trens do Metrô.
O esquema de emergência montado pela
CTC para atender aos passageiros da
Linha 1 entre a Central e Botafogo e os
da Linha 2 entre Central e Maria da
Graça não funcionou, porque faltou informação sobre a disponibilidade dos
ônibus.
Ainda assim, cerca de 10 mil passagciros chegaram ao trabalho viajando nos
ônibus da CTC de manhã e outros 15 a 20
mil voltaram neles para casa, no final do
dia, segundo cálculos do chefe do Departamento de Operações da CTC, Agnaldo
Teles de Menezes, que coordenava o
serviço cm Botafogo após as 18h.
Com a paralisação geral do metrô, a
CTC montou um esquema especial de
ônibus na Central do Brasil, Botafogo c
Maria da Graça, mas nesses locais não
havia ninguém para informar aos passageiros onde os ônibus estavam parando.
Por isso, na Central do Brasil, às
8h30min, havia ônibus vazios, inclusive
uma jardincira.
Já os ônibus das linhas particulares,
com pontos em frente à gare D. Pedro II,
saíam superlotados, com passageiros até
nos pára-choques traseiros. Os 10 soldados do 5o BPM orientados para organizarem as filas do esquema de emergência
acabaram sendo desviados para os pontos
das empresas particulares, onde era mais
necessária sua presença.
Na Praça Saens Pena e em Botafogo
— estações de maior movimento depois
da Central do Brasil — nem parecia que
havia greve. Apenas na estação da Centrai do Brasil havia uma corda isolando o
acesso à estação, onde se via também
dois cartazes com a mesma frase: Estamos em greve—trens parados—estações
fechadas. Nesse ponto, quando chegavam
os trens da Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU), as filas dos

ônibus cm frente à gare engrossavam c,
para não chegarem atrasadas aos locais
de trabalho, algumas pessoas viajaram
penduradas nas janelas e até nos párachoques dos ônibus.
Para os soldados da PM que tentavam evitar que passageiros viajassem como pingentes, o pior horário foi entre 8h
e 9h, quando o trânsito em toda a cidade
é lento c os ônibus demoravam a retornar. O esquema da CTC — pouco útil aos
usuários do Metrô — funcionou com 32
ônubus, fazendo o percurso do metrô
entre a Central e Botafogo. E mais oito
veículos circulavam entre Maria da Graça
e a Central do Brasil.
O presidente do Sindicato dos Metroviários, José Carlos Marins, não confirmou para a próxima segunda-feira a reunião destinada a deliberar sobre nova
paralisação por mais 72 horas, mas garantiu que haverá uma assembléia na próxima semana para uma tomada de posição
quanto ao pensamento irredutível do presidente do Metrô, Álvaro Ramos, de não
cancelar a punição imposta ao dirigente
sindical César Ribeiro Novaes.
Marins esclareceu que a classe accitou 90% da proposta da Companhia do
Metropolitano, mas decidiu manter a
greve geral de 24 horas por causa da
punição imposta a César. O dirigente
sindical disse que a classe está aguardando uma definição da direção do Metrô
quanto à anulação de todas as punições,
já que a maioria concordou com a proposta de pagamento do adicional de periculosidade com data retroativa a Io de
outubro.
À noite, a falta do Metrô tumultuou
o trânsito e sem informações sobre a
oferta do transporte especial da CTC os
passageiros acumularam-se nos pontos,
aguardando transporte na Zona Sul, em
direção ao Centro da cidade. Os ônibus
que se dirigiam à Central do Brasil trafegaram com as portas traseiras abertas,
por causa da disputa de espaço até a
roleta.

O advogado, na contestação, afirma
o síndico Roberto Ribeiro França
que
"não
paga nem condomínio nem despesa
alguma" e que não se importa em perder
na Justiça. Acusou a péssima administração do síndico, culpando-o pela constante
falta dágua e alegando que, por isso, no
terraço onde ficam os animais, há pouquíssima água. Argumenta, porém, que a
área é limpa com a água de uma minipiscina.
Afirmou que mantinha no apartamento dois cães — um Poodle toy e um
íris wooMhound — que não latem, três
araras, três tucanos, um papagaio, dois
flamingos, um gato e quatro passarinhos.
estriNegou que as aves emitam ruídos
"nesse
dentes de madrugada, porque
período elas dormem". * ... . .
José
204,
O morador do apartamento
Brito, disse em depoimento que seus
parentes eram acordados freqüentemente, de madrugada, com o barulho de
araras e cães e que o mau cheiro do
apartamento 104 era insuportável. O médico Osvaldo Abdala Issa, morador do
apartamento 303, queixou-se também do
barulho e do mau cheiro.
Maria Carmem Ponzo Crua de Morais, do apartamento 404, contou, porém,
nunca
que mora no prédio há seis anos e
ouviu barulho nem sentiu mau cheiro
provenientes do apartamento do advogado. Nilza da Silva Oliveira Costa afirmou
mas
que os animais não a incomodavam, um
revelou que o advogado manteve
jumento em seu apar&mento por uma

semana. Cláudia Ribas, do 304, disse que
Paulo Roberto já criou no apartamento
vivia
até um avestruz e que o papagaio
"provocando
implicando com as araras,
gritos horríveis".

Azar com cães
O juiz Dauro Inácio da Silva, na
sentença que condenou o advogado, reconheceu que a permanência dos animais
prejudica a saúde, o sossego e o bemestar dos demais moradores, além de
caracterizar mau uso da propriedade.
Ao recorrer da sentença, Paulo Roberto Munhoz da Fontoura alegou que o
juiz deveria ter-se considerado impedido.
Explicou que, durante a audiência de
julgamento, o magistrado queixou-se de
vários incidentes em sua vida provocados
por cães. E enumerou: mudou-se de um
apartamento de frente para o mar, na
Barra, por causa dos cães de seus antigos
vizinhos; processou civil e criminalmente
o dono de um cão que mordeu sua mãe; a
filha de um amigo contraiu micose na
praia por causa das fezes dos cachorros.
Os juizes Luís Eduardo Rabelo, presidente da 6a Câmara do Tribunal de
Alçada Cível, Martinho Campos e Arruda França confirmaram a sentença de
Dauro Inácio da Silva, considerando-a
irretocável.
"Com efeito, é inaceitável que aiguém pretenda o apoio judicial para
manter no seu apartamento, como confessa o réu, gatos, cachorros, tucanos,
flamingos, pavão, veados etc"
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Xernobiu
Graças à visão futurística das autoridades
que resolveram plantar uma central atômica às
margens plácidas da praia de Itaorna, isso quase
duas décadas atrás, o Brasil pode hoje se gabar
de ter chegado sem escalas à era dos desastres
nucleares.
Sem escalas, auer dizer: debutou no vazamento da usina de Angra dos Reis antes que
estreasse nas lâmpadas do Rio de Janeiro a luz da
tal engenhoca. O país entrou na fase pós-nuclear,
sem ter passado pela nuclear.
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Recomposta na memória, a cena hilária,
como se diz no Circo Voador.
Negociada no Governo Costa e Silva e
iniciada no Governo Médici, a usina Angra 1,
pela qual têm sido pagos os bilhões, arrasta há
— nem um
pelo menos 17 anos a sua esterilidade
só rebento, um só pimpolho, um mísero kilowatt
ela conseguiu gerar.
Nem gemendo, apertando, espremendo foi
capaz de dar à ou a luz.
O máximo que se conseguiu extrair dela,
como está estampado desde ontem no noticiário
dos jornais, foi um traque. Uma vergonheira que
cobre de opróbio passadas, presentes e futuras
gerações.
Não, não e não, mil vezes não! Que não se
venfui a comparar o espirro de Angra 1 com a
explosão do reator de Cnernobyl. Seria comparar
o estrondo da Challenger que se destruiu com o
chiado de um buscapé Caramuru, aquele que não
dá xabu.
Chernobyl semeou a morte e a ruína, mas

pelo menos cumpriu seu projeto de produzir
energia, iluminar cidades, aquecer lares.
Certo: Angra 1 não chegou a semear morte e
ruína mas também é verdade que nunca chegou a
semear nada.
Perdão! Semeou, sim: poluição, erguendo-se
medonha numa paisagem abençoada por Deus e
bonita por natureza.
Se, em vez de uma usina, se tivesse plantado
ali um hotel, estaria atendida uma das necessidades maiores do turismo da região. Até porque,
com raríssimas exceções, das quais a mais recente
é o Ebony, no centro do Rio, hotel não costuma
vazar. Está aí. É exatamente isso que a Angra 1
é: o Ebony das usinas nucleares. Principalmente,
pela alta rotatividade das comissões que sua
compra produziu.
Seria de qualquer forma injusto afirmar que
Angra 1 nunca gerou riqueza. Ela não produziu
outra coisa, se bem que nem todos tivessem a
princípio entendido exatamente o espírito dessa
coisa.
No caso, não se tratava de distribuir riqueza
mas de concentrá-la, de preferência nos bolsos
amplos, espaçosos e elásticos da ditadura.
Quem tem razão é o ex-Ministro Mario
Henrique Simonsen, que disse certa vez que, de
olho na propina e nas comissões, costumava-se
no Brasil contratar obras tão dispendiosas e
inúteis que sairia muito mais em conta para o país
convocar os interessados aos guichês do Tesouro,
saber quanto cada um estava levando a pagarlhes as comissões combinadas.
Sem, evidentemente, fazer a obra.
Zózimo Barrozo do Amaral
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internacional foram apreendidas <
do
aeroporto
As peles incineradas nos fornos
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Petrópoiis
Petrópoiis — Cerca de. 10% da populasão de Petrópoiis (25 mil pessoas) vive
nas 30 favelas da cidade, em sua maioria
pçrto do Centro. Mais de 75% dessas
favelas estão localizadas em áreas de
terceiros, o que obrigará a Prefeitura a
desapropriar cerca de 1 milhão de metros
quadrados para reqularizar a posse de
terra dessa população dentro do Programa Municipal de Urbanização de Favelas
(Pró-Urb), implantado pela Secretaria
Municipal de Apoio Comunitário.
O levantamento foi realizado pelo
Projeto de Caracterização e Identificação
de Setores Habitacionais Especiais (ProCise), criado pela Secretaria de Apoio
Comunitário para catalogar as áreas a
serem incluídas no Pró-Urb.
O trabalho foi transformado na exposição O outro lado de Petrópoiis, que
começa segunda-feira no Centro de
Cuitura Alceu de Amoroso Lima. Serão
28 painéis com fotos, mapas e textos com
a.localização e as características topográficas das favelas incluídas no Pró-Urb.
— Quremos mostrar o lado da cidade que não aparece nos cartões postais, o
lado da miséria, da falta de saneamento,
da falta de escolas, de condições higiênico-sanitárias e de alimentação — explicou o Secretário de Apoio Comunitário,
Vicente Loureiro. Ele cirticou o Instituo
Brasileiro de Geografia e Estatística
("que nunca se preocupou em mostrar
este lado da cidade, preferindo divulgá-la
como a linda cidade turística que todos
conhecem") e a Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana
(''que nunca deu um centavo da verba da
região metropolitana para resolver os
problemas de Petrópoiis").
Ao anunciar a exposição sobre as 30
fávelas de Petrópoiis, Loureiro disse terèm sido convidadas todas as prefeituras
municipais do Estado do Rio, porque "as
cidades de porte médio do estado passarám a sofrer acentuado processo de crêsrihiento populacional, em relação à Baixida Fluminense e à Capital do Estado,
em função das maiores facilidades de
acesso aos bens urbanos, como escolas e
i hospitais, dos baixos preços dos transportes coletivos e da maior proximidade com
: ò local de trabalho".

favelas
10%
em
tem
— Esta exposição será um alerta
através do Coletivo da Terra, um órgão
que se reúne uma vez por mês.
para as cidades de porte médio do EstaJá fizemos três reuniões e compado, que precisam regularizar as suas favereceram mais de 300 pessoas cm cada
Ias, transformando-as em bairros populauma delas. É uma forma da comunidade
res, sob pena de piorar rapidamente a
interessada na (tosse da terra nos pressioqualidade de vida da população, jogannar para levar adiante os programas —
do-a sempre cada vez para mais longe da
disse Vicente.
cidade — disse o secretário. Segundo ele,
Embora não incluído na exposição, o
enquanto a taxa anual de crescimento
Pro-Lote também merece atenção espepopulacional das grandes cidades é 2,5%,
ciai da Secretaria de Apoio Comunitário:
nas cidades de porte médio ela tem
desde junho de 1983, quando a Superinchegado a 5%. Petrópoiis cresce 4,2% ao
tendência de Regularização de Loteaano, apesar da falta de moradias e da
mentos Populares foi criada, 1470 lotes já
cada vez pior qualidade de vida próximo
foram regularizados. Depois, a Surlop foi
ao centro da cidade.
dividida em Pro-Lote e Pro-Urb.
A exposição não mostTará dados reTodos os responsáveis por lotealacionados com os loteamentos irregulamentos irregulares estão sendo obrigados
res da cidade, mas, segundo Vicente
a se r&sponsabilizar por sua regularização
Loureiro, "passa dos 40 mil o número de
— garantiu Loureiro.
petropolitanos em subcondições de vida,
Para regularizar o parcelamento de
se formos juntar os moradores de loteaterras, o loteador precisaria, de acordo
mentos sem infra-estrutura".
com a Lei federal 6766, cumprir sete itens
A Secretaria de Apoio Comunitário
da urbanização do terreno: abrir ruas
sobre
prometeu divulgar um relatório"provademarcadas e pavimentadas, demarcar os
todos os loteamentos irregulares
lotes, construir galerias ou canaletas latevelmente dentro de seis meses", segundo
rais para escoamento das águas pluviais,
Vicente Loureiro, para quem "um lotearedes de iluminação pública, de abastecimento irregular não é tão margmafôãftv
mento de água e de esgotos e testada para
quanto uma favela, porque sofreu um
logradouro público.
processo de parcelamento formal, enMas a Surlop ntihrlrrr qiM| pnrn
quanto as favelas foram invadidas".
efeitos de regularização, devem ser admiO Pro-Urb começou a ser executado
tidos com infra-estrutura mínima loteahá dois anos e a Favela do Lixo — cujos
mentos com três das sete especificações.
moradores vivem da cata do lixo no
"A Prefeitura irá arcar com as outras,
vazadouro da cidade — foi usada como
ensaio de trabalho de regularização funquando"Énão realizadas", admitiu o secreuma questão de urbanização de
tário.
diária e urbanização.
cidade".
Para regularizar as 30 favelas, a PreNo Coletivo da Terra, os favelados
feitura está criando o setor especial nutêm sido induzidos a escolher entre duas
merado no zoneamento da cidade, que
formas de regularização da terra: a cona transformação da favela em
permitirá
cessão real de direito de uso e a concesbairro popular sem expulsar muitos favesão de propriedade plena. Embora a
lados, como seria necessário se fosse
tenha preferido a segunda
utilizado o zoneamento normal de cada
população
"porque
área.
quer ter o papel da escritura na
— Esse bairro popular é uma forma
mão", Vicente Loureiro recomenda a
concessão por direito de uso, na qual o
de conter a expulsão branca, causada
proprietário só pode vender o lote com
pela especulação imobiliária e que tamautorização da Prefeitura.
bém existe nas favelas, onde também
E a garantia de que o bairro será
existem barracos para alugar e para vensempre popular e as pessoas não serão
der — disse Vicente Loureiro.
ainda mais empurradas para a periferia.
A regularização de terras em PetróDaremos concessões de 50 ou 60 anos, o
polis, tanto nas favelas (Pro-Urb) quanto
nos loteamentos irregulares (Pro-Lote),
que dá as mesmas garantias à família —
explicou Vicente Loureiro.
está sendo debatida com os interessados
VHS SPECIAL CLUBE
ALUGUEL DE FILMES LEGENDADOS
TRANSCODIFICAÇÕES • INSTALAÇÕES
FILMAGENS
R. VISC.PIRAJA, 82 SL 207 Tels: 2276893 * 5214153
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museus

Trancas de ferro nas 20 janelas e 12
portas do Museu de Arqueologia é o que
tem evitado os arrombamentos, até pouco tempo muito freqüentes, na Casa da
Fazenda do Capão do Bispo e os saques e
o vandalismo contra o acervo da cultura
primitiva c indígena reunido no casarão
colonial da Avenida Suburbana, em Del
Castilho.
Mas se a medida dá segurança ao
patrimônio recolhido e reunido durante
décadas por biólogos, arqueólogos e antropólogos, a aparência externa é de
abandono: mato grosso e capim alto
cobrem todo o terreno em volta do casarão do século 18 e suas paredes bicentenárias exibem modernos e coloridos graffiti, indecifráveis inscrições feitas por
spray acrílico.
Embora deposite valiosos vestígios
do passado nas terras cariocas, a casa da
Fazenda do Capão do Bispo, mesmo
situada em um outeiro de 20 metros,
praticamente desaparece permanece cscondida entre novas construções, à vista
de quem transita apressado pela Avenida
Suburbana, na altura do n° 4.600, na
vizinhança de várias lojas e depósitos de
fábricas de jeans e do Norte-Shopping.
Localizála é difícil: a casa fica afastada da
linha da rua, semi-encoberta pelo matagal que viceja na frente, junto ao portão
de ferro permanentemente aberto e ao
longo do caminho da terra que leva ao
outeiro.
Nenhuma placa indica que lá funcionam o Museu e o Instituto de Arqucologia, e um Centro de Estudos porque
todas que são colocadas prontamente
desaparecem.
LBA

apreendidas

no

não

faz

convênio

por pobres
A LBA — Legião Brasileira de Assistência, assinou ontem, em conjunto
com o Ministério de Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Associação
Brasileira de Desportos em Cadeira de
Rodas, um convênio de cooperação técnica, visando a melhorar a produção de
cadeiras-de-rodas destinadas a pessoas
carentes no país. O convênio objetiva
melhorar as cadeiras, a fim de que as
pessoas que delas necessitam possam desenvolver o máximo de atividades possíveis, inclusive a prática de esportes.
O presidente da LBA, Marcos Vilaça, disse que é a entidade que mais
distribui cadeiras de rodas no país, — só
no ano passado foram 21 mil 339 unidades —, mas que há necessidade de elaborar projetos de cadeiras mais técnicas que
atendam peculiaridades geográficas e o
tipo de deficiência. Como exemplo, ele
cita um deficiente que mora na Amazônia
e precisa de uma cadeira que facilite a
entrada em embarcações.
Precisamos de cadeiras de rodas
menos amadoras e mais profissionais. Por
isso vamos investir quase Cz$ 2 milhões
nos trabalhos de pesquisa — disse.
À assinatura do convênio-estivei ain
presentes o secretário de Educação Física
do Ministério da Educação, Bruno Silveira, e cinco atletas paraplégicos. Luís
Cláudio Pereira, 25, campeão mundial,
pan-americano e olímpico de atletismo,
nas categorias disco, dardo e peso, acha
que, com a fabricação de cadeiras de
rodas mais técnicas, os deficientes físicos
brasileiros poderão competir em pé de
igualdade com os estrangeiros nas disputas internacionais.
As cadeiras importadas — conta
ele — têm uma tecnologia muito mais
avançada. São mais resistentes e facilitam
o deslocamento. Participo de campeonatos há oito anos, mas só consegui me
classificar entre os três primeiros lugares
a partir de 82, quando comecei a compctir com uma cadeira de roda inglesa —
revelou. t
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Dezesseis toneladas de peles de animais, avaliadas em 2 milhões de dólares,
foram incineradas nos fornos da Central
de Incincração de Lixo do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro. Apreendidas pelo IBDF (Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento Florestal) no Rio de
Janeiro desde 1979, as peles foram transportadas em sacos, em três caminhões,
sendo que um fez duas viagens do IBDF
ao aeroporto.
A quantidade de peles trazida por
cada caminhão levou em média duas
horas para ser incinerada e o trabalho se
estendeu até o fim da tarde. Quando o
primeiro caminhão — que chegou ao
aeroporto às 10h20min — passava pela
Rua General Polidoro, em Botafogo, um
rapaz na rua sentiu o cheiro forte das
carne-seca, e
peles, julgando tratar-se de "segurando
acusou o IBDF de estar
a
carne".
Solução é queimar
O delegado regional do IBDF, José
Fernando Pedrosa, que assumiu o cargo
no início do ano, não soube dizer por que
só agora foi realizada a queima. Havia 55
mil 655 peles inteiras de animais silvestres
e 5 mil 240 quilos de pedaços de lagarto,
raposa, onça-pintada, lontra, ariranha,
jibóia, sucuri, jaguatirica, gato-pintado,
veado-maleiro, tamanduá, jacaré e até
casco de tatu.
As peles são procedentes, principalmente, das regiões Norte e CentroOeste. De acordo com José Fernando
Pedrosa, entram no Estado do Rio, semanaimente, 10 mil animais vivos, vendidos nas 70 feiras livres, sendo "dificílimo
realizar um trabalho repressivo nesse
contexto". Ele afirmou que o comércio
internacional de peles tem diminuído devido a dois fatores: um acordo entre 88
países contra esse tipo de exploração e a
atuação de instituições de reflorestamento.

incineradas
Para o delegado regional do IBDF, o
leilão das peles, que poderia reverter
recursos para melhorias no instituto, reindiscriminado à
presentaria um estímulo
matança de animais. "A única solução é a
queima, visto que os animais já estão
mortos".
A Central de Incineração de Lixo do
Aeroporto Internacional tem como principal função impedir que restos de comida, principalmente os que são trazidos
nos lixos de aviões internacionais, disseminem doenças no país. Inaugurada em
janeiro de 1986, a central tem dois fornos, cada um com capacidade para queimar 30 toneladas de lixo por dia.
Os fornos possuem três câmaras: na
primeira, o lixo é queimado; na segunda,
os gases da queima se misturam como o
ar; e na terceira ocorre a combustão
completa dos gases. O processo de incineração tem controle automático, que
oferece economia de custos: o próprio
lixo é aproveitado como elemento de
combustão.
As brasas são consuzidas a um fosso
com água, onde são extraídas as cinzas
por um transformador de corrente submerso, que conduz a lama por uma
rampa, descarregando-a num container.
Os gases são depurados pelo processo de
lavagem com exaustão forçada, que retém partículas e gases poluentes. Dessa
forma, os gases lançados na atmosfera
pelas chaminés são inofensivos à na tureza.
A Arsa (Aeroportos do Rio de Janeiro S.A), empresa responsável pela administraçáo e operação do Aeroporto Internacional, possui dois caminhões compactadores, iguais aos da Comlurb, que recolhem o lixo, descarregando-o na central.
Uma pá mecânica transfere o lixo para o
alimentador hidráulico, que o empurra
para um dos dois fornos.
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Havia grande quantidade de peles de onça-pintada
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Prefeitura cobrirá déficit em 87 com aumento do IPTU
Convocado pela comissão de finanças
da Câmara Municipal para esclarecer
questões sobre o orçamento da Prefeitura
para 1987, o secretário de Planejamento,
Tito Ryff, disse aos 10 vereadores presentes, a maioria da bancada do PDT, que o
déficit previsto de CzS 5 bilhões 700
milhões será coberto com o aumento do
IPTU, na ordem de 18% para imóveis
comerciais e 5% para residenciais.
Além do aumento do IPTU, a Prefeitura pensa também, segundo Tito Ryff,
em fazer o recadastramento de imóveis e
operações de crédito para cobrir o déficit.
O secretário explicou, no entanto, que o
déficit existe em potencial, mas não de
fato. O aumento do Imposto Predial e
Territorial Urbano não agradou à maioria dos vereadores, que denunciaram a
existência de quase 40 mil imóveis comerciais cujos proprietários nunca pagaram
IPTU, problema que só o recadastramento solucionaria, segundo eles.

Foto de Chiquito Chaves

m /¦fsmrios delira íès

Abastecimento-O vereador Emir Amed, vice-líder da
bancada do PDT, acha inadmissível que
estabelecimentos como Canecão,
Curtume Carioca, supermercados e outros não paguem o imposto. Criticou
também o orçamento global, porque a
Prefeitura não se preocupou com o abastecimento da cidade, pois a fatia para a
Secretaria não se preocupou com o abastecimento da cidade, pois a fatia para a
Secretaria de Agricultura será de apenas
CzS 47 milhões 576 mil, enquanto que
para divulgação o bolo chega a CzS 1
milhão 700 mil. O vereador destacou que
para o incentivo à pesca a previsão de
gastos é de apenas CzS 275 mil.
Tito Ryff explicou que apenas o recadastramento de imóveis não basta para o
município. Será necessário aumentar o
IPTU, não como no ano passado, quando
o percentual foi de 230%, mas para
acompanhar a inflação. Previu um aumento de 18% para imóveis comerciais,
com base na inflação de março deste ano
a março de 1987. O aumento do imposto
para imóveis residenciais ficará em torno'
de 5%, de acordo com a variação dos
'
salários. Esses reajustes diferenciados estão sendo estudados pela Prefeitura.
Adiantou, entretanto, que em fevereiro
fica pronto o recadastramento e em março já se começa a cobrar o IPTU com
aumento.
Insatisfeito com o orçamento global,
o vereador Emir Amed disse que uma das
grandes falhas que encontrou foi o não
incentivo às cooperativas hortigranjeiras,
de abastecique resolveria o problema
mento do município. "O Rio importa
tudo ou quase tudo que come e era de se
esperar um maior incentivo às cooperativas numa Prefeitura com propostas sócialistas", disse.
O que os vereadores mais estranharam foi Tito Ryff dizer que o déficit não
existe de fato, mas em potencial. Ele
explicou que o orçamento prevê uma
reserva de contingência da ordem de CzS
2 bilhões 300 milhões e destina CzS 3
bilhões 400 milhões a investimentos de
caráter social. "Se a Prefeitura resolver
não aplicar estes recursos, o déficit deixa
de existir", afirmou.
Embora os próprios vereadores te" nham convocado o secretário para prestar esclarecimentos, apenas 11 dos 33
representantes municipais apareceram.
DÓ PDT estavam Emir Amed, Antônio
Pereira, Alberto Garcia, Roberto Ribeiro, Osvaldo Luís, Kleber Borba e Rivadávia Maia. Da oposição apenas três:
Américo Camargo (PL), Ivo da Silva
(PMDB) e Leonel Trota (PTB).
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Computador
atualiza
Saturnino
Um terminal de vídeo diretamente
ligado ao computador do Instituto de
Planejamento Municipal (IpIanRio) foi
instalado ontem à tarde junto ao gabinete
do prefeito Saturnino Braga no Palácio
da Cidade. Saturnino terá à sua disposição informações rápidas e detalhadas
sobre a administração municipal.
O sistema do terminal de vídeo é do
tipo in Une — a informação sai diretamente na tela. Na instalação do aparelho,
Saturnino viu uma demonstração com
informações gerenciais sobre o funcionalismo da administração direta do Município. O sistema se baseia no cadastro da
folha de pagamento dando informações
sobre salários, órgãos, verbas, prefixos e
encargos especiais.
O sistema de informática no gabinete
do prefeito foi elaborado em 45 dias pelos
técnicos do IpIanRio. Em mais 60 a 90
dias o sistema abrangerá também órgãos
da administração indireta e das empresus
vinculadas ao Município.
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crianças
Na Praça Melvin Jones , eles deixaram por instantes as caixas de engraxate e foram simplesmente

Menino de rua pinta maçã que jamais comeu
nhos a bandidos. Uma das exceções foi o
trabalho de Fábio da Silva Oliveira, 7,
maçã. Ele disse que
que desenhou uma
conheceu a fruta "nas lojas de suco". No
barraco da Favela Alvorada, em Jacarépaguá, onde moram seu pai e quatro
irmãos, nunca entrou maçã.

Os meninos de rua trocaram ontem
suas caixas de engraxate e flanelas por
lápis de cor e papel: 30 passaram a manhã
desenhando, na Praça Melvin Jones, em
comemoração a Semana da Criança, dentro do projeto Ao Encontro dos Meninos
de Rua, dá Sociedade Beneficiente São
Martinho e Museu Nacional de Belas
Artes. Os pedestres não se sensbilizaram
com a comemoração e muitos preferiram
dar atenção a Miss Rua da Carioca,
Valéria Dutra, que era fotografada.
A maioria dos desenhos tinha como
tema revólveres e preseguições de moci-

Dificuldades
Ao som de músicas tocadas pela
banda da Funabem, os meninos de rua
mostraram pouca intimidade com os lápis. Alexandre da Silva Alves, 12, sem
saber como segurá-lo, disse que em casa

"não tem laóis". Ele vive
perambulando
pela rua, onde consegue alguns trocados
com pequenos trabalhos. Alexandre era
um dos mais animados com a iniciativa.
Roberto José dos Santos, coordenador do projeto Ao Encontro dos Meninos
de Rua, explicou que a Sociedade Beneficente a São Martinho foi criada pela
ordem dos Cormelitas com o intuito de
mudar a imagem dos meninos de rua.
Atualmente assiste a 150 menores, de 8 a
16 anos.
O projeto tem o paoio do Museu
Nacional de Belas Artes que, em 1983,

passou a recrutar menores para treinalos. Quinze deles já foram contratados. O
museu promove cursos de restauradores
de molduras para os meninos de rua com
a finalidade ampliar o seu universo.
— A Sociedade Beneficiente São
Martinho objetiva lembrar a esses meninos, marginalizados e massacrados pela
pobreza que lhes foi imposta, que eles
são crianças e merecem ser felizes. Temos também a finalidade de chamar a
atenção da comunidade do Rio para sua
responsabilidade diante desta dura realidade — afirmou Roberto.

'"

Fotos de José Roberto Serra
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Polícia nega
uso de bala
com 10 anos
Nota da Secretaria de Polícia Civil
negou fundamento à notícia de que policiais do DIE usaram balas com quase 10
anos de fabricação no tiroteio da madrugada de quarta-feira no morro da Matriz.
Segundo a polícia, as balas usadas
pelos policiais são novas e de aquisição
recente, conforme cópias de requisição'
existentes na Divisão de Material. A
munição foi toda comprada este ano, na
Companhia Brasileira de Cartuchos, diz a
nota.
Só este ano a secretaria comprou 640
mil balas de calibres 38 (para revólveres),
12 (escopetas) e 45 (pistolas e metralhadoras), que custaram aos cofres públicos
CzS 4 milhões 538 mil 228,10. A nota
informa que a munição adquirida é suficiente para as necessidades da polícia até
o final do ano.
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foi grande atração para os pequenos

"'

' ***" *' uír%iia/''
-^ ':;

*Bii
m.

lll m

B^Bài

''% K lafilaaP^H

1 > '['JrShrtaa

•

mm

'^SSÉUW^'

\. * "^flJ 1 TT7l

' 'í''^ÍSlprH

W^^

' H

I^tSbMiK^^-Jot'

7^w|^ffi

wSSf

l

*"'r'"- "' ^Sw!rU< W [ W^^wS^v^fr-t^J*^!! iiH* BV».-BaJi!' ^fjrBwBBBfcíPS^ii"
m 'í,,:^
»" 1
naWla^jnarnlBHnV

m
-tw-

^.Sll

^nm m

¦°!.»J!!feiy'^^,|g'a^HH| :; „ f

Hlv ¦

'

"

BM '''*' ""» J9raaNka

Vft 'lu

raaaa^V^lrjrjaaaaaaaaai

' l|*Sr3B

I

VI " ¦'•' "• m
B^nBJBflBl
V

um bom afago nem o sisudo dromedário resiste

Criança no Zoo leva carinho até a hipopótamo
O Dia da Criança é no próximo
domingo, mas a garotada já está comemorando. Dezenas de estudantes invadiram ontem o Jardim Zoológico para
ver de perto o macaco, a girafa e o
elefante, e cada um saiu de lá falando
sobre o seu bicho predileto. As razões
para a escolha eram as mais variadas:
Alexandra, 3 anos, gostou do jacaré,
"pois ele é tão bonzinho" e Cláudia da
Silva Mendonça, 6 anos, optou pelo
hipopótamo, "porque ele é gordo".
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Além de Cláudia, do Jardim Escola
Viver, e de Alexandra, visitaram ontem
o Zoológico alunos da Escola Áureo,
em Irajá, da Creche Submarino AmaraIo e até crianças de São Pedro D'Aldeia, município da Região dos Lagos.
A escola Liessin, de Botafogo, também
compareceu com oito prefessores
cuidando de 100 pestinnas.
A escola Áureo levou o maior número de crianças — 120 —, que se
deliciaram com o hipopótamo e com o
camelô. Uma das professoras que

acompanhava o grupo explicou que a
visita ao Zoológico fazia parte das comemorações do Dia da Criança e anunciou para hoje um show no colégio,
com personagens do sítio do pica-pau
amarelo.
Confundindo o rinoceronte com o
hipopótamo, a criançada se agitou mesmo quando o elefante começou a jogar
terra nas pessoas com a tromba. "Eu
não gosto muito do elefante; prefiro a
girafa, pois ela é magrinha e mais
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Que a atriz SUMARA LOUISE fez
Qu
publicar no último sábado, dia 04/10,
esclarece-se que o inspetor MARINHO é da (D.R.F.) e não da D.E.F.
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educada", explicou Cláudio, aluno da
Creche Submarino Amarelo.
Frustrados ficaram os alunos do
Instituto Benjamin Constant, pois o
ônibus que os levava para o Zoológico
quebrou no meio do caminho. Como as
crianças são cegas, o diretor do Departamento de Parques e Jardins, Sérgio
Tabet, havia sugerido que elas fizessem
uma visita ao local e lá, através do tato,
reconhecessem os bichinhos domésticos. Agora, a visita foi adiada para a
semana que vem.
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Secundaristat,
faz protesto
no Guanabara
Cerca de 500 secundaristas, gritando
slogans como "É hora, hora, hora, meia"Um,
passagem agora, agora, agora",
dois três, quatro, cinco, mil, está renascendo o movimento estudantil" e "Estudante não é bobo, Brizola é demagogo",
promoveram uma passeata que engarrafou o trânsito do Largo do Machado até o
Palácio Guanabara. Reivindicar meiapassagem nos ônibus, eleição direta para
diretor e mais verbas para as escolas eram
as principais exigências dos manifestantes.
Organizada pela Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas
(Ames), a passeata, formada basicamente por alunos dos colégios Pedro II, Júlia
Kubitschek, Pedro Álvares Cabral, Infante D. Henrique, Amaro Cavalcanti,
Leopoldo da Silveira e Prado Júnior,
visava chamar a atenção do governo
estadual para a atual situação da maioria
das escolas e, sobretudo, para o problema de transporte dos secundaristas.
Em cima de uma Kombi, cedida pelo
Sindicato dos Bancários, Marco Antônio
Miranda, secretário-geral da Associação,
discursava no alto-falante: "O ensino está
bom? O governador diz que constrói
brizolóes, mas na verdade as escolas estão
abandonadas. Faltam professores, giz e
reformas adequadas". Representantes de
diversas escolas lembraram que o govérnador se comprometeu, durante a campanha política, a autorizar a meia-passagem
para os estudantes, tanto do Io quanto do
2o grau.
Embora a Lei 521, de autoria do
vereador Luís Henrique Lima (PDT),
tenha sido sancionada pelo prefeito Marceio Alencar, ela não pôde entrar em
vigor porque não há companhias municipais de transporte.
Ao chegar no Palácio Guanabara, os
estudantes começaram a chamar pelo
governador. Diante da ausência de BrizoIa e da demora da comissão designada
para recebê-los, os estudantes se sentaram tranqüilamente no chão das duas vias
da Rua Pinheiro Machado e paralisaram
o trânsito.

Duas gerações
se encontram
O ato dos secundaristas teve a
façanha de reunir no Largo do !'
Machado duas gerações de militantes do movimento estudantil. ,
Da explosiva década de 60, esta- ;
vam Wladimir Palmeira e Carlos ]
Mine, ao lado de William Alberto, ;
de 18 anos, que compõe a direção j
da AMES (Associação Metropoli-;
tana dos Estudantes Secundaris- ;.
tas) da geração 80. Entre uma c ]
outra geração de estudantes, esta? va no comando do policiamento o
major Artur, que lembrou ter le:
vado "muita pedrada" nos históri*
cos conflitos entre a Polícia Militat
e os estudantes, no agitado ano oV~
1968.
Soldados, antigos e novos es-.
tudantes compartilham hoje de"
apenas uma visão comum: os tem-'
pos mudaram. Os estudantes já;
não são violentos como foram nos'
idos dos anos 60 — segundo a
visão do major Artur — e hoje
estão muito mais preocupadoscom questões de liberdade de cos-;
tumes do que com política partida-'
ria — segundo Wladimir Palmeira.,
— Ã gente viveu sufocado
sob esses 21 anos de regime militar; chegou a hora de respirarmos
novo ar — arremata Carlos Henrique, presidente do Grêmio do Colégjo Pedro II, no Centro.
Wladimir Palmeira — candidato a constituinte pelo PT e que
na década de 60 era conhecido
pela agilidade com que subia e
descia de postes, em comícios-'
"a ditadurelâmpagos — acha que
ra militar politizava qualquer ação
dos estudantes". O que não passava de manifestação pela meia passagem — vivificada hoje — era
considerada pelo regime como
atos de subversão e comunizaçáo
do país.
Nós víamos colegas desa—
parecer em bancos escolares
lembra Carlos Mine (Partido Ver*?
de), que em 67 era vice-presidente ¦
da AMES e estudante do Colégio,
de Aplicação da Lagoa.
Principalmente após o AI-5,
no final de 68, os secundaristas.
que desapareciam tinham básica-',
mente dois destinos: a prisão ou a.
clandestinidade de esquerda.
As intenções hoje são outrás: é um movimento sadio, ao
contrário daquela época — observa o major Artur, do 13° BPM,.
que comandava ontem cerca de
seis homens, em franco contraste,
com o aparato das tropas de choque chefiadas pelo oficial, então
aspirante, em 68.
O aparato continua nós'
quartéis, mas os tempos são outros
— diz o major.
Entre palavras de ordem como "estudante não é bobo, BrizoIa é demagogo", o encontro das
duas gerações de estudantes foi
marcada pela satisfação de WiJ*
liam Alberto, da AMES, que deixou escapar a mitificaçáo "Estou
pelos
velhos líderes estudantis:
extremamente feliz por ver que o
passado não abrandou em vocês a
importância da luta".
Wladimir sorriu meio sem jeito, ensaiou uma entrada no coro
pela meia passagem e não deixou
"Eles
de desconfiar da polícia:
sempre desceram o cacete na
gente".
i
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TRE só entregou 5% dos títulos eleitorais no Rio
Oito dias após o início da distribuição
dos títulos eleitorais, o escoamento nas
26 zonas eleitorais do Rio está lento e
confuso. O número de títulos entregues
até agora é tão pequeno que o próprio
Tribunal Eleitoral se recusa a foraecê-k),
alegando que apenas nove zonas apresentaram suas estatísticas.
Faltando 30 dias para o encerramento da entrega nos postos volantes da
cidade, estima-se que cerca de apenas 5%
dos 3.366.410 títulos do município do Rio
(cerca de 150 mil títulos) tenham sido
entregues até agora. A desorientação do
eleitor é o fator predominante e o TRE
hesita em ocupar o horário de que dispõe
no rádio e na TV para esclarecer e
sobretudo apressar a população. A permanecer esta média, setores do próprio
Tribunal já admitem um congestionamento de proporções imprevisíveis, em
todos os postos de distribuição, para o
mês do novembro.
Cerca de SOO pessoas por dia têm
procurado a Secretaria de Controle Geral
de Eleitores, no prédio do TRE na Rua
Primeiro de Março. São eleitores que,
não tendo encontrado seus títulos em
nenhum lugar, são enviados pelos cartórios de suas respectivas zonas em busca
do último recurso.
Quinze funcionários, supervisionados pelo diretor de Controle, Otávio de
Matos Leal, se desdobram na tentativa de
localizar o cadastro dos desesperados
eleitores que buscam a seção, acionando
as telas de microfichas.
— Esta aqui é a fila da morte —
comenta um funcionário. — Se o nome
não for encontrado aqui, dança. Só vai
votar nas eleições de 88.
Segundo Otávio Leal, cerca de 60%
dos freqüentadores da fila da morte,
embora garantam ter-se recadastrado,
não irão mesmo votar em 15 de novembro próximo, pois seus nomes não foram
encontrados nas microfichas.
Geraldo Oliveira Costa, biscateiro,
não se conformava
morador de Bangu,
com a atuação: "Fiz tudo certinho, levei
certidão e dois retratos e no final dá essa
zebra. O que eu vou dizer pro pessoal do
Miro?" Quando perguntado sobre detalhes de seu cadastramento, revelou que o

formulário "foi o pessoal lá dentro que
preencheu".
Dona Êrlina de Souza Pereira, de 48
anos, também moradora de Bangu, teve
— assim como o biscateiro — problemas
em seu formulário, embora o tivesse
preenchido com seu marido, que não teve
em achar seu título.
qualquer
"É muito problema
estranho, fizemos tudo igual,
na mesma hora e o título dele está lá e o
meu não. Deve ser porque ele vota no
Moreira e eu no Darcy", dizia, sem
conseguir esconder sua decepção.
Iraci Maria da Silva Neto não teve
melhor sorte. Um erro de seu filho no
preenchimento de seu formulário — ele
colocou o nome de solteira da mãe que
constava no antigo título—foi suficiente
para alijá-la das eleições. As microfichas
do TRE conseguiram identificar o engano mas náo foi possível emitir o título e
ela também terá que se recadastrar de
novo no próximo ano.
Nos postos de distribuição da 13*
Zona Eleitoral (a maior do Rio, com 339
mil 848 eleitores) a situação é tranqüila
na Barra da Tijuca, e a média de espera
na fila no Centro Administrativo—onde
a maioria dos títulos do bairro estão
sendo entregues — é de apenas 30 minutos. Em Jacarepaguá, ao contrário, a
média de espera nas filas tem-se estendido a duas horas e em postos de grande
concentração, como o Clube Recreativo
Português, na Taquara, no horário considerado do pico — entre 16h e 21h — as
filas têm chegado a 500 metros, dobrando
o quarteirão.
Os atendentes improvisados no posto
do Clube Português, funcionários recrutados pelo TRE no funcionalismo (Banerj, Metrô, Cedae, Comlurb e até
BNH), reclamam das difíceis condições
de trabalho a que estão submetidos, com
jornadas ininterruptas de oito horas, sem
tempo para as refeições. O funcionário
do Metrô Antônio Machado, improvisado como atendente da Justiça Eleitoral,
faz uma alerta
para que o TRE recrute
voluntários "com a maior urgência", sob
colapso no atendimenpena de haver um"por
falta ou estafa de
to à população
funcionários". Até 10 de novembro todos
os postos abrirão aos sábados e domingos
em horário integral.

Foto de Marcelo Carnaval
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Os outros dois processos em que
Brizola pedia para responder ao deputado federal Amaral Neto (PDS), que o
acusou de proteger criminosos, o TRE,
por unanimidade, julgou que não houve
ofensa. O procurador considerou que a
afirmação de Amaral Neto não era injúria "e sim um juízo de valor". Siqueira de
Castro argumentou que, sendo favorável
à pena de morte, Amaral Neto considera
Brizola acoberta criminosos por nâo
efender a mesma idéia.
Sue
O advogado do PDT, José Leventhal, avisou que vai entrar com mais cinco
pedidos de respostas a ofensas dirigidas
contra Brizola pelo candidato do PMDB
à Constituinte Sebastião Nery, o deputado federal que tenta a reeleição Alcides
Fonseca (PTB) e novamente Hélio Fernandes.
Em Brasília, o advogado do PMDB,
Marcos Heusi, vai pedir ao TSE a prisão
de Brizola pela utilização de prédio púbüco na campanha do PDT. O advogado
não conseguiu que o TSE concedesse
liminar ao mandado de segurança impetrado por ele, pedindo a suspensão de
reunião que o PDT realizará hoje no
Maracanãzinho.

Cabos tumultuam caminhada
O que poderia ter sido um corpo-acorpo de sucesso do candidato Darcy
Ribeiro em pleno reduto eleitoral do
pemedebista Jorge Leite acabou degenerando em um empurra-empurra generalizado no calçadão de madureira. Darcy foi
bem recebido pelo público, que queria se
aproximar dele, beijá-lo e abraçá-lo, mas
cerca de 30 truculentos cabos eleitorais
acabaram transformando a caminhada
em meia hora de horror.
O repórter da Rádio JORNAL DO
BRASIL Augusto Fonseca levou um soco no rosto do cabo eleitoral conhecido
como Cartão. Este ameaçou agredir também jornalista que procurou saber seu
'nome completo. Por pouco, uma menina
de cinco anos não foi imprensada contra
uma parede e o gerente das Casas Pernambucanas da Av. Edgar Romero pediu
a~ Darcy que não entrasse na loja para
cumprimentar os vendedores, temendo
que a multidão invadisse o local.
O vice-prefeito Jó Resende ficou todo o tempo atrás de Darcy, dando sempara que os pedetistas deixaspre ordens
sem "o homem solto" para falar com o
povo. Precisou ser enérgico com alguns
que queriam levar Darcy a todo custo
para os comitês de seus candidatos a
deputado. A preocupação dos camelôs—
que em sua maioria declararam apoio a
Darcy — era conseguir manter em pé
suas bancas de mercadoria.

Durante a caminhada, várias vezes os
cabos eleitorais se desentenderam, criando um clima de tumulto. Carlão, o mais
violento, recusou-se a ficar perto do candidato a deputado estadual Renato
Guertzenstein (PDT) que o chamou de
"amigo" e ouviu a resposta aos
gritos:
"Não fico
perto de pemedebista, não sou
seu amigo". Só não agrediu o candidato
porque foi seguro a tempo.
Darcy só conseguiu falar ao público
quando entrou numa barraca de bijuterias, pegou um megafone e disse que o
"lavado a
povo de Madureira tinha-lhe
alma".
Pela manhã, Darcy esteve com o
governador Leonel Brizola em Cascadura, onde inaugurou o Ciep com o nome
do metalúrgico Benedito Cerqueira. O
prefeito Saturnino Braga, seu vice Jó
Resende e o candidato ao Senado MarceIo Alencar integravam a comitiva.
Mais uma vez, a estrela foi Brizola
que voltou a ironizar a presença de Moreira Franco, candidato da Aliança Popular Democrática, no horário gratuito do'
TRE na televisão: "Aquilo lá parece um
jardim zoológico, o gato angorá agora
fala com o dedinho levantado para parecer enérgico". As pessoas riam das piadas
de Brizola e vaiavam sempre que o nome
de Moreira era citado.

"Pajelança" une
pedetistas"Somos

j É preciso rasgar a camisa pelo partido, lutar para levar Darcy Ribeiro a uma
vitoria fragorosa sobre Moreira Franco
no dia 15 de novembro. Esta é a idéia que
0 PDT pretende passar para os mais de 15
mil militantes—nas contas do presidente
nacional do partido, Doutel de Andrade,
-f- esperados hoje à noite no Maracanãzinho, para uma reunião que vai ficando
conhecida (até entre pedetistas) como
pajdLuça, o exorcismo do veneno verde
da denota.
i O PDT pretende realizar um ato
político que, junto com o cadastramento
de orientação para o pessoal que trabalhará na fiscalização e apuração das eleições, terá como função principal dar uma
definitiva injeção de ânimo em seus guerreiros.
. ; Doutel de Andrade disse que o PDT
1 quer colocar um advogado do partido em

cada uma das juntas apuradoras.
gatos escaldados na fervura da Proconsult", afirmou Doutel, anunciando para a
próxima semana o início de pequenos
cursos que serão dados aos militantes
com a função de orientá-los para a fiscalizaçáo.
Além dos candidatos, prefeitos, integrantes de zonais e diretórios, o próprio
Brizola empenha-se em convocar os
adeptos da candidatura Darcy. No fim do
discurso durante a inauguração de um
Ciep em Cascadura, o governador chatnou todos para a reunião de hoje â noite,
pedindo que se registrassem como fiscais:
"Eles são muito sabidos. São especialistas em surrupiar os votos que náo tireram". j.
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eleitorais do Rio
pessoas que procuraram em vão pelo título em todas as zonas

O TRE é d última esperança

Foto O^C^stódlo Coimbra
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Brizola fala no rádio
hoje e amanhã irá à TV
O governador Leonel Brizola vai à
televisão amanhã e domingo, entre 8h e
9h, para responder aos ataques do candidato a senador pelo PMDB Hélio Fernandes. Nos dois dias, Brizola abrirá o
programa matutino da Aliança Popular
Democrática na propaganda gratuita, falando cinco minutos no sábado e dois, no
domingo. Ontem, o TRE concedeu mais
15 minutos no rádio ao governador para
outras respostas a Hélio Fernandes.
Hoje, no horário noturno da propagánda gratuita, entre 20h e 21h, Brizola
começa a responder, pelo rádio, às ofensas dê Hélio durante dois minutos. O
governador pode dar respostas diferentes
pelo rádio e pela TV, segundo decisão do
coordenador da propaganda gratuita, juiz
Alberto Craveiro.
Ontem, Brizola ganhou mais 15 minatos no rádio para responder a outras
ofensas de Hélio Fernandes. Ele terá
direito a cinco minutos no programa da
Aliança i tarde e a outros cinco por dois
tfias seguidos, à noite. O plenário do
TRE, por unanimidade, julgou que o
governador foi injuriado peto candidato a
senador, acompanhando parecer do procurador Carlos Roberto Siqueira de
Castro.
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Na caminhada por São Ironçato, Moreira acaoou aemro ue um tv»»»
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Moreira conquista São Gonçalo
A visita que o candidato da Aliança
Popular Democrática (APD) ao governo
do estado, Moreira Franco, fez a São
Gonçalo serviu para selar a adesão do
prefeito Hairson Monteiro — que rom— e
peu com o PDS e está sem partido
de
a
boa
receptividade
confirmar
para
seu nome naquele município, o segundo
colégio eleitoral do interior, com 419 mil
265 eleitores.
Nas caminhadas que realizou, o exprefeito de Niterói passou por vários
comitês eleitorais da Aliança e pôde
sentir a tendência do eleitorado gonçalense. Por onde andou, Moreira foi saudado efusivamente por muitos populares
— principalmente mulheres de meiaidade —, distribuiu os tradicionais abraços e apertos de mão e recolheu vários
envelopes com pedidos de emprego.
Mas não conseguiu convencer a todos. Délsio Carvalho, trocador de ônibus, continua indeciso sobre seu voto
"apesar de toda a festa". Luís Carlos
manteve a
Muniz, vendedor de madeira,
opção por Darcy Ribeiro: "O Moreira só
faz para os ricos, o Brizola faz para os
pobres", explicou.
Na segunda passeata — que começou
na praça Zé Garoto e foi até o Rodo de
São Gonçalo, — o senador Nelson Car-

neiro tentou acompanhar o candidato da
Aliança, mas não resistiu ao ritmo e ao
calor. Moreira, o povo e os carros de som
que só anunciavam a presença de dois
candidatos ao Senado, Héüo Ferraz (PL)
e Rockefeller de Lima (PFL) — não
tomaram conhecimento do esforço de
Nelson.
O candidato da Aliança realizou dois
comícios-relâmpago, ambos em comitês
eleitorais, para platéias formadas básicamente por participantes de sua campanha. Nos dois discursos Moreira se concentrou nos elogios ao presidente Sarney
"que teve a coragem de ir buscar os
bois nos pastos para colocar na mesa dos
trabalhadores" — e nas críticas a Darcy
Ribeiro — "o Darcy faz-de-conta, que é
contra o congelamento, contra o presidente e contra o povo".
No Centro de Reabilitação Niúma
Goulart Brandão, da Apae, Moreira ouviu da diretora Javanira Vieira de Melo
uma crítica ao governador Leonel BrizoIa: "Ele não fez nada por nós porque não
gosta de excepcionais. Nosso centro está
O
há seis meses sem receber merenda."
"os excepcandidato garantiu a ela que
cionais terão prioridade em seu governo.
Guia,
Do motorista do táxi PN-9466, Da"BrizoMoreira ouviu a denúncia de que

Ia está cobrando juros nas multas de
trânsito".
Mas a câmera do Jornal Popular —
todos os passos do
que acompanhava
candidato — deliciou-se mesmo quando
Moreira foi puxado para dentro do diretório do PDT, em São Gonçalo, na Av.
Feliciano Sodré, por Antônio Carlos Serrão França, integrante da diretoria. Lá,
o candidato recesorridente e surpreso,
beu abraços. "O PDT daqui está dividido
e tem muita gente apoiando a Aliança",
disse Antônio Carlos.
No final, Moreira avaliou como sendo "muito boa" a sua posição em São
Gonçalo e afirmou que não se considera
eleito — "Prefiro o otimismo moderado"
— e que a próxima etapa de sua campanha será a realização de grandes comida
cios. Em entrevista, o candidato
Afiança criticou o TRE — "que dá ao
governador sete minutos para se defenofensa" — e
der de cada 40 segundos de"que
não estão
os candidatos da Aliança
seguindo a orientação do comando para
não partir para o achincalhe e a agressão
pessoal".
levar ao
Hoje, Moreira vai a Brasília
"pelo ato de
presidente Sarney o apoio
coragem que é a determinação do confisco" e um panorama de sua candidatura
no Rio de Janeiro.

Segundo colégio eleitoral do interioro Zeca Torres — um político de linhagem pedessista —, sua principal estrela.
Zeca Torres é candidato à Assembléia
São Gonçalo, o segundo maior co- Nacional Constituinte e tem em Rômulégjo eleitoral do interior, com os seus Io Lima, filho do ex-deputado Joel
419 mil 265 votos, pende para o candi- Lima, seu principal adversário dentro
dato da Aliança Popular Democrática dos espaços que o PMDB busca recupepor uma razão muito simples: em torno rar, depois de fortemente abalado pelos
de Wellington Moreira Franco agru- resultados negativos das eleições de
pam-se as mais importantes forças elei- 1982.
torais do município, lideradas pelo
Na passagem de Moreira ontem por
deputado federal Osmar Leitão Rosa, e São Gonçalo
até mesmo um pequeno
na
Prefeitura,
que têm o seu forte
núcleo de militantes do Pasart, partido
muito bem tocada pelo advogado Hair- criado
pelo ex-senador Aarão Steimson Monteiro.
bruch, também candidato a governada
Arena,
originário
Osmar era
dor, acabou engrossando a caminhada
optou pelo PDS na reformulação parti- do ex-prefeito de Niterói pelas ruas
daria que acabou com o bipartidarismo, centrais da cidade. Houve até mesmo,
e está hoje no PFL. Seu grupo —
a caravana da Aliança passou
originário de um forte movimento de quando
defronte a um comitê do PDT, manifestransformações sociais criado no muni- tações entusiasmadas de pessoas que
cípio pelo ex-prefeito Joaquim Lavou- vestiam camisetas de propaganda do
ra, um dono de botequim que assumiu
Darcy Ribeiro.
uma posição tal de liderança que co- professor
Nas eleições passadas, quando conmandou absoluto a política local durancorreu
—
entanto,
pelo PDS contra Leonel Brizola
no
manteve,
anos
te 25
ramificações no PDS. Assim, o depu- ao governo Fluminense, Moreira foi o
tado federal, que tem a seu lado, além preferido por mais de 50% dos eleitores
do prefeito, os deputados estaduais Jo- do município. À época, São Gonçalo
sias Ávila e Zeir Porto, controla dois reunia menos de 250 mil votantes. Cidade problema, com muitas favelas de
partidos.
Com Moreira está, ainda, o seu alvenaria e bairros que nasceram duuma fase de crescimento desordepróprio partido, o PMDB, que tem no rante dos
municípios situados na perifeex-deputado federal José Alves Torres, nado
Rogério Coelho Neto

ria do Rio, em terras gonçalenses há
todo um cüma favorável à política do
cunho populista.
Populista foi Lavoura, por exempio. Só pela maneira como entendeu a
importância do calçamento de uma pequena viela ou de um pequeno projeto
de iluminação pública, combinado com
praças públicas que guardavam uma
predominância de verde, esse exprefeito marcou época na história politica de São Gonçalo. Para uma virada,
em alto estilo, no município cativo a
Moreira, o governador Leonel Brizola
não definiu, ainda, uma grande estratégia.
Faltam, na verdade, a Brizola e a
Darcy, seu candidato, um apoio de
bases. O PDT é fraco em São Gonçalo,
a não ser pela liderança permanente do
deputado estadual Aécio Nanei, um
médico benemerente que, depois de um
longo inverno de cassação, se elegeu
com uma consagradora votação pelo
PDS. Os candidatos federais do PDT
não empolgaram ainda, embora esteja
entre eles o ex-prefeito Jayme Campos,
um conhecido campeão de votos. A
Aécio, que deverá estar entre os dez
deputados mais votados à Assembléia
estadual, fica confiada a tarefa de enfrentar, quase sozinho, Moreira e suas
forças em ascensão.

Brasília — Os deputados Rubem
Medina (PFL-RJ), Álvaro Valle (PLRJ), Amaral Netto (PDS-RJ), Eduardo Galil (PDS-RJ), Saramago Pinheiro
(PDS-RJ) e Alair Ferreira (PFL-RJ),
condidatos à reeleição, que se cuidem,
pois fazem parte de uma lista negra
elaborada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar,
pronta para ir às mas na próxima
semana. O DIAP os acusa, entre outrás coisas, de lutarem contra o avanço
das classes trabalhadoras.
O Departamento Intersindical de
Assessoria Parlamentar (DIAP) funciona nos moldes do Departamento
Intersindical de Estudos e Estatísticas
Sócio-Econômicas (DIEESE). É mantido por sindicatos e federações de_
trabalhadores e exerce durante a tra-*
mitação, discussão e votação de proje-_
tos de interesse da classe, o poder do
lobby.
Segundo o julgamento do DIAP,
eles são os representantes do Rio de
Janeiro que atuaram contra os interesses dos trabalhadores nas votações do
Congresso Nacional, nos últimos quatro anos. E, a partir de segunda-feira,
muita gente vai saber disto: um fascícuIo elaborado pelo departamento sobre
o comportamento de todos os parlamentares candidatos à reeleição começa a circular entre sindicatos, igrejas e
associações de moradores.

É por estado
A publicação faz parte de uma
série preparada pelo DIAP, dividida
em fascículos relativos a cada estado,
cora ela, o órgão pretende alertar os
trabalhadores para não desperdiçar o
voto em 15 de novembro, ajudando
quem nunca fez nada por ele, quando
podia.
"O DIAP constatou
que grande
parte dos trabalhadores escolhem como seus representantes exatamente
parlamentares que atuam contra os
seus interesses", diz a introdução do
fascículo. "Pela nossa avaliação, isto
ocorre porque os trabalhadores não
sabem como os parlamentares têm se
comportado no Congresso Nacional."
Para esclarecê-los, o DIAP observou quem votou a favor dos decretos
de arrocho salarial do regime militar,
quem votou contra a emenda das eleições diretas ou contra Tancredo Neves
no Colégio Eleitoral e quem não aprovou o projeto que proíbe as demissões
imotivadas.
No caso dos representantes do Rio
de Janeiro, 40 passaram no teste e
foram considerados aptos para receber
os votos da classe trabalhadora. Os
outros seis são duramente criticados.
O deputado Amaral Netto, por exem"usar todos os meios
pio, é acusado de
ao seu alcance, inclusive a liderança do
PDS, para impedir o avanço da classe
trabalhadora".
O ex-candidato à Prefeitura carioca Rubem Medina caiu na lista negra
por apresentar um projeto que defende
o funcionamento do comércio em horário livre. Mas o atual candidato do
estado, Agnaldo
PDS ao Governo do "Enquanto
estava
Timóteo, se livrou:
"atuou
no PDT', diz o documento,
favorável aos trabalhadores."
O DIAP desembolsou CzS 50 mil
para distribuir os fascículos por todo o
país, mas espera que muitos sindicatos
multipliquem seu efeito, reproduzindo
os dados para seus associados. Até a
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil encomendou fascículos suficientes para enviar a todos os bispos espalhados pelo país, para que eles mostrem a seus fiéis como trabalharam os
representantes que elegeram há quatro
anos.
"Nós sabemos
que essas informações ainda não vão conseguir reverter
o resultado das próximas eleições, que
seguramente levarão a uma Constituinte dominada pelo poder econômico", reconhece Antônio Augusto de
Queiroz, assessor parlamentar do
•''
DIAP.
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Foto de Chtqulto Chaves

Alfa, Mercedes e Jaguar
esperam no pátio do DPP
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Assalto de
jóias rende
I Cz$ 200 mil

Jóias avaliadas em cerca de CzS 200
mil foram roubadas, na madrugada de
ontem, por quatro homens que invadiram
a residência do funcionário do Ministério
da Justiça, Daniel de Almeida Santos, na
Rua Alberto Maranhão, 380, Jardim
, Guanabara, Ilha do Governador. Os laj drõs, todos jovens e bem-vestidos, armados com pistolas e fuzis automáticos,
revistaram todos os móveis e permaneceram na casa durante aproximadamente
uma hora.
Os assaltantes chegaram em um Passat marrom e entraram quando uma das
filhas de Daniel se despedia do namorado, no portão da residência. Dizendo
palavrões e ameaçando de morte em caso
de resistência, os bandidos imobilizaram
as seis pessoas que estavam na residência,
que foram levadas para um dos quartos,
onde ficaram sob a vigilância de um dos

I
j
I
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:

ladrões.

Centro
À tarde, a operação foi desenvolvida
no Centro, nas avenidas Almirante Barroso, Chile, Graça Aranha e Nilo Peçanha, entre outras. O diretor-geral do
Detran esteve presente nas duas etapas.
Vinte e cinco carros foram para o depósi-

to da Av. Francisco Bicalho, próximo ao
gasômetro e 38 multados.
Ao justificar a escolha das ruas Sáo
Clemente e Voluntários da Pátria, para o
início da operação-arrastáo, Octacflio
Monteiro disse que aquelas vias precisam
estar liberadas para que, em novembro, o
corredor Jardim Botânico possa ser posto
em execução sem problemas. O esquema
se repetirá ali, segundo ele, com o propósito de educar os motoristas.
Octacflio considerou insuficientes os
10 reboques empenhados na parte da
manhã e admitiu que na hoje cedo, na
Tijuca — concentração na Praça Saens
Pena —, poderá usar um maior número.
A Operação Verão, na orla marítima,
ainda em estudo, terá o objetivo de
desafor o trânsito na Barra da Tijuca,
onde serão criados trechos de estacionamento na Av Alvorada. As novas linhas
circulares da CTC, com Jardineiras partindo da Av Alvorada parao Recreio dos
Bandeirantes, Joatinga e Jardim Oceânico, terão itinierário pela praia.
Com relação ao dia das eleições,
Otacüio disse que a Secretaria de Transportes está mantendo contados com as
empresas privadas de ônibus, a CTC e as
encampadas para que seja concedido privilégio ao transporte coletivo e mais faci(idades ao estacionamento de particulares
em todas as vias do Rio de Janeiro, para
que os eleitores não tenham problemas.

Dono de telefone ganha
liminar para vendê-lo
O decorador Gilvan Gilbert, 33, esperou por mais de dois meses pelo resultado de uma ação cautelar que impetrara
contra a portaria do Ministério das Comunicações, que proíbe a transferência
de telefones. Por decisão do juiz da 6*
Vara Federal, Agostinho da Silva, Gilvan
se transformou na primeira pessoa beneficiada com liminar no Rio de Janeiro.
Agora, no entanto, não sabe se vai vender o telefone porque já conseguiu saldar
a dívida que o afligia.
A liminar foi concedida no dia 11 de
setembro, mas Gilvan só tomou conhecimento da decisão na noite de quartafeira, através de seu advogado. O assessor de imprensa da Telerj, Renato Francalacci, disse ontem à tarde que a companhia ainda não fora informada da decisão, mas designaria um advogado para se
inteirar do assunto. Entretanto, o juiz da
6° Vara encaminhou ofício à companhia
no dia 25 de setembro, informando sobre
a medida.

Compromisso
Gilvan, casado, pai de um casal,
contou que decidiu entrar na Justiça para
garantir seu direito de vender o aparelho
porque pretendia quitar o pagamento de
um apartamento que comprara na época.
"No dia — 6 de agosto —
que decidi
vender o telefone saiu a portaria do
ministro", relatou.
Sem alternativa, o decorador decidiu
procurar no dia seguinte o responsável
por um anúncio no jornal, que se oferece-

Flamengo — O empresário Wilson

Costa denuncia que os peixeiros que
trabalham às terças-feiras na feira livre da
Rua Buarque Macedo estão vendendo o
pescado acima da tabela. Esta semana, o
filé de viola estava sendo vendido a CzS
68 — CzS 12 acima do preço da tabela —,
com o artifício de se tratar de um "filé
especial". O sócio de Wilson tentou contato com a Fiscalização de Feiras, que
mantém uma cadeira c uma mesa a
poucos metros da Praia do Flamengo,
mas encontrou apenas os utensílios. Um
feirante avisou que o fiscal estava rodando por ali.
Humaitá — Os moradores da Rua
Humaitá já desistiram de pedir à Cedae
providências para o vazamento de esgoto
nas calçadas. Maria Emília Fernandes,
que mora há 20 anos no bairro, afirmou
que o problema nunca foi tão sério e que
há três ralos vazando 24 horas por dia,
deixando "um rastro de imundície". Na
esquina da Rua Humaitá com Macedo
Sobrinho e na Vitória da Costa, a passasegundo ela, tornou-se
gem pela calçada,
impossível e "os moradores acabam quase sempre no meio da rua para não pisar
naquela sujeira".

Santa Teresa — Os moradores da

Rua Monte Alegre estão preocupados
com a freqüência dos assaltos a residências, especialmente no trecho entre a
antiga Rua Mauá e a confluência da
Cardeal Leme. Um morador denuncia
que os assaltantes se reúnem na antiga
residência do embaixador Castelo Branco, no número 294 daquela rua, para
dividir o produto dos roubos. Ali também
os mendigos se encontram e oferecem aos
moradores um espetáculo de sexo explícito.
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Pai ameaça Eleitor terá privilégio em
cobrar laudo transporte coletivo
na Justiça
Quatro meses após a morte de seu
filho, com sintomas de dengue heraorrágica, o dentista Joel Henrique de Sousa
ameaça cobrar na Justiça o laudo da
autópsia ainda náo fornecido pela Sucam.
Revoltado e cansado de promessas, Joel
acusa a Sucam e o Ministério da Saúde de
tentarem fazer com que o caso, ocorrido
cm junho, em Niterói, seja esquaotrio,—
0 dentista, que garante estar de
posse de parecer de patologistas confirmando os sintomas de dengue hemorrágica, teme que possa haver um surto em
Niterói com um tipo de dengue maligna
com novas vítimas. Para isso, ele se
baseia também nos resultados divulgados
na época pelo Centro de Controle de
Doenças de AÜanta, nos EUA, que confirmam o diagnóstico de dengue, mas não
especificam o tipo.
Ao mesmo tempo em que revela
conversas telefônicas gravadas com autoridades do Ministério da Saúde, Joel
Henrique se confessa cansado de promessas de uma explicação sobre a verdadeira
causa da morte de seu filho, o estudante
José de Souza Neto, 17, ocorridA no dia
2 de junho deste ano.
— Meu filho era um rapaz saudável
que, em cinco dias, morreu com todos os
sintomas de dengue hemorrágica. Na
época foram feitos os exames, e patologistas como os professores Barreto Neto,
do Hospital Antônio Pedro, Thales de
Brito e Luiz Carlos Gaiotto, da USP, e
Venâncio Avancini me garantiram que os
sintomas eram de dengue hemorrágica.
O dentista assegura que, após os
resultados divulgados pelo Centro de
Controle de Doenças de Atlanta, que
.caracterizaram o caso como dengue, a
Sucam decidiu dar o assunto por encerrado. Desde então, Joel tem tentado em
váo obter o laudo da necropsia, que,
meses, ainda não chegou
passados quatro"Decidi
às suas mãos:
aguardar mais uma
semana e, se isso não ocorrer, vou entrar
na Justiça, pois é um direito meu saber a
causa da morte do meu filho".

Um Mercedes Benz 240-D ano 75,
um Alfa Romeo Spider ano 72 e um
Jaguar XJ6, ano 74, continuam retidos no
pátio do Departamento de Polícia Federal, na Praça Mauá, aguardando a apresentação da documentação original, principalmente a 4a via, a chamada guia de
importação de veículos, proibida desde
1976.
Os comerciantes que tiveram carros
apreendidos na Operação Estrela, desencadeada dia 7 último em todo o Rio, têm
que apresentar a documentação até hoje.
Se não o fizerem, responderão a inquérito criminal com base no artigo 334 (contrabando). Os policiais apreenderam, em
situação irregular, 29 veículos estrangeiros.
A operação foi a etapa final das
investigações e levantamentos cm agências de automóveis que comercializam
veículos estrangeiros, realizada por 24
agentes da Polícia Federal e seis auditores da Delegacia de Receita Federal. A
operação, que náo tem prazo para terminar, visa a apreender veículos estrangeiros que estejam circulando ou expostos à
venda no Rio.
Os agentes apreenderam 29 veículos,
a maioria da marca Mercedes Benz. Desse total, só três permanecem no pátio da
Polícia Federal. Outros veículos foram
dispensados da apreensão, preferindo os
policiais que os comerciantes ficassem
como depositários fiéis até hoje, quando
termina o prazo da entrega da documentação original de cada um deles.
Entre os veículos apreendidos, três
Mercedes eram da Korvette (Av. Prado
Júnior), 12 c mais dois outros modelos da
Areza (Avenida Prado Júnior) e quatro
eram da Sport Car (Avenida Princesa
Isabel).
Quanto custa um Mercedes Benz
280-S, ano 1985 com 1 mil 224 quilômetros rodados? A resposta é muito difícil
de conseguir nos principais pontos de
compra e venda de veículos importados
— Avenida Princesa Isabel e Avenida
Prado Júnior. O preço depende do estado
do carro e da cara do freguês.
Um carro como esse de 1985, branco,
pára-choques reluzentes, estofamentos
impecáveis, pneus novos, que se poderia
considerar quase um zero quilômetro,
pode chegar à casa de alguns milhões de
cruzados. Para se ter uma idéia, um
Mercedes Benz 280 SLC, ano 1975, a
gasolina, custa CzS 1 milhão 500 mil.
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O Detran rebocou 26 veículos nas ruas Voluntários da Pátria e São Clemente

Uma operação para privilegiar o
transporte coletivo no dia das eleições e a
criação de trechos de estacionamento da
Barra da Tijuca e de linhas circulares da
CTC na região, no período do verão,
foram anunciadas pelo diretor-geral do
Detran, Octacflio Monteiro, no início da
Operação-Arrastão, que se estenderá até
o final do ano, com o objetivo de melhorar o trânsito, reprimindo o estacionamento irregular, principalmente em frente aos pontos de ônibus e locais de carga e
descarga.
Das 9h30min às 12 de ontem, 26
veículos foram rebocados para o DetranSul por estacionamento irregular nas
Ruas São Clemente e Voluntários da
Pátria. Houve outros 50 multados. A
operação mobilizou 10 carros-reboque e
35 homens, entre o pessoal do Grupo
Especial de Trânsito-Getian, 19° e 2o
BPM e Companhia Feminina-PM. Os
donos dos veículos apreendidos tiveram
que pagar CzS 186,99 de reboque, diária
de CzS 56,09 e multa de CzS 63.

Botafogo — O ponto de ônibus da
Rua Venceslau Brás, em frente ao Canecão, está causando dores de cabeça aos
moradores da Rua Lauro Muller e freqüentadores do Rio Sul. Segundo a estudante Andréa Peixoto, o ponto fica localizado exatamente no sinal e os ônibus
as pessoas de atraenfilcirados impedem
vessar a rua. "Não adianta o sinal fechar,
pois a gente corre o risco de ser atropelado por um ônibus e, além disso, os
guardas que ficam ali passam o tempo
todo conversando, cm lugar de tomarem
alguma providência", acrescentou a
jovem.

ra para conseguir mandados de segurança
contra a portaria. Era o acadêmico de
direito Adolpho Marques de Abreu. Segundo Gilvan, Adolpho concordou em
entrar na Justiça com a condição de ser o
intermediário na venda do aparelho, após
conseguir a liminar em 15 ou 20 dias.
Por ser estagiário, Adolpho impetrou
petição, assinada pelo advogado Célio
Silva Costa, no dia 8 de setembro. A
liminar saiu três dias depois. Mas, inexpticavelmente, Adolpho só soube da decisão na quarta-feira, quando passou a
percorrer as redações de jornais para
divulgar a notícia. Aí a medida já náo
interessava a Gilvan, que conseguira paa dívida com a venda de seu carro.
gar
"Acho
que não vou vender porque vai ser
difícil encontrar outro telefone para o
Maracanã, onde moro, já que se trata de
uma área fechada para venda de apareIhos", disse Gilvan.
Ontem pela manhã, ao ser procurado
para dar informações sobre a liminar, o
assessor Renato Francalaci deu uma sonora gargalhada quando ouviu o nome de
Adolpho. E lembrou que o acadêmico
era candidato a um cargo eletivo nas
próximas eleições. Renato explicou ainda
que a Telerj recebeu 13 pedidos de juizes
solicitando informações sobre a portaria,
mas afirmou que não tinha conhecimento
da concessão de uma liminar.
O juiz Agostinho da Silva não quis
falar sobre o caso. Mas para um repórter
disse que a concessão de liminar não cria
jurisprudência. t ^
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Quem compra
Proibida desde 1976, segundo revê-,
lou um vendedor, a importação de carros tornou o mercado mais restrito. Como:
estes veículos chegam ao Brasil? Chegam
pelas fontes oficiais, diz o vendedor,
através de diplomatas que vão assumir
cargos em embaixadas ou consulados. Dé
acordo com o grau de importância do
cargo, o diplomata tem permissão para.
trazer determinado tipo de veículo.
Quanto mais importante for, mais caro é
o veículo que pode importar.
No Brasil, o diplomata é obrigado a"
ficar com o carro importado durante três'
anos. Só depois desse prazo cai a obriga-"
toriedade do pagamento das taxas de'
importação e ele pode vender o carro a -M
preço do mercado, normalmente regula- H
do pela cotação do dólar. \, ;

Os carros importados, garante o ven-:
dedor, chegam aos grandes industriais c
empresários através de diplomatas e das,
agéngias que os compram para vendê-los;
aos interessados.
«
Foto de André Câmara
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A vantagem de se ter um veículo
como esse pode estar no pagamento do
IPVA. O dono da loja diz que está em
torno de CzS 18 mil, mas o vendedor
revela que paga apenas Cz$ 614, pela'
tabela. A marca Mercedes Benz é a mais
valorizada entre os veículos importados.
Um Jaguar XJ6, ano 1974, pode ser
adquirido por CzS 450 mil.
— O mercado de carros "importa-'
dos" não é esse monstro que todos pen-'
sam — diz um vendedor que pediu para'
não ser identificado, pois não queria vé"r
prejudicado os seus negócios. Ele comer-¦•
cializa canos nacionais também, mas suãloja tem para vender um Mercedez Bertz
marrom tipo 240D, ano 74, por pouco'
mais de Cz$ 200 mil e a garantia do IPVA
pago em Sáo Paulo no valor de CzS
48,00. O imposto no Rio seria um poucomais caro, mas não alcançaria CzS
100,00, segundo afirmou. |~
O vendedor explica que no Brasilformou-se uma idéia "dois
de que o carro
nacional envelhece em
anos de uso.:
"É uma formação
psicológica", diz, mos-'
trando os carros estrangeiros em exposiçáo, sem nenhuma ferrugem, com a pin-'
tura em bom estado e estofamentos quase
novos. Ele concorda, no entanto, que a
qualidade dos carros estrangeiros é bem
superior aos de fabricação nacional, principalmente no que se refere à lataria. •'. •
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Os carros, todos da década de 70, foram apreendidos por falta da guia de importação

Estado debate questão da terra
Com o objetivo de solucionar os
conflitos de terra no Estado, fixar o
homem no campo e providenciar o retorno à terra dos que o desejam e não têm
meios, a Comissão de Assuntos Fundiarios, integrada por cinco secretarias estaduais, reuniu-se ontem pela primeira vez
após a sua criação, há quatro meses. De
acordo com o secretário de Assuntos
Fundiários, Paulo Alberto Schmidt, a
situação do lavrador no Estado "é calamitosa": "São 1 milhão 700 mil hectares
de terras improdutivas".
O Conselho — constituído pelos secretários de Justiça e Interior, Seabra
Fagundes; Planejamento e Controle,
Teodoro Buarque de Holanda; Agricultura e Abastecimento, Áureo Gama de
Souza; Trabalho e Habitação, Ivan da
Silva Pereira e Desenvolvimento Metropolitano, Carlos Alberto Barcellar —
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pretende ainda acabar com os loteamentos denominados por Paulo Alberto de
"cadernetas de
poupança antigas", conservados pelos proprietários que aguardam a valorização da terra.
Paulo Alberto revelou ainda que a
concentração de população nos centros é
grande (87% no Rio, contra 6% no
campo) e a comissão lutará para descer o
nível das cidades e aumentar o índice do
campo, até 15%. Estas medidas também
irão aliviar as cidades, melhorando o
padrão de vida. Um decreto em fase de
redação final está sendo elaborado para
facilitar a ação discriminatória no Estado
do Rio, que tentará recuperar terras,
desapropriando-as para o assentamento
de 25 mil famílias:
— Em termos de violência no Brasil
motivadas pela disputa de terra, o Rio é

uma ilha de tranqüilidade — afirmou o:
secretário de Assuntos Fundiários, que
atribui o fato ao apoio do secretário de
Polícia Civil, Nilo Batista.
Paulo Alberto defende também a
idéia de criar condições e vantagens além
da segurança, para a fixação de famílias'
no campo. Segundo ele, as áreas de*
maior concentração de ioteamentos e'
terras improdutivas são a Região Sul dò'
Estado, Grande Rio e Região dos Lagos4'
Além das secretarias integrantes do,
conselho, compareceram como convida-.
dos à primeira reunião o secretário Esta-,
dual de Saúde e Higiene, Miguel Ângelo^
Roberto D'Elia; a secretária de Educaçáo, Maria Yeda Linhares; o secretário;,
de Promoção Social, Ailton Leite da;
Silva e o secretário de Viação, Ubirajara'
Muniza.
>-
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TRIO
NOELDEVOS (fagote)
ANADEVOS (violoncelo)
MARIA LÚCIA PINHO (piano)
10 de Outubro
6a feira — 18:30horas
ENTRADA FRANCA

TA
FUNARJ

cSaLa CzcíLLa<zM.zLx£.L£,i

Informações: 232-9714
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Tmpostos
IPTU — Vence hoje o prazo para pagamento da 8a cota para os contribuintes
cujas guias tenham final de inscrição sete.
Cotações — Unif — Cz$ 199,41 para
IPTU e Cz$ 248,55 para ISS e taxa de
expediente. Ufcrj — Cz$ 186,99.
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,. .-. A Light suspenderá o fornecimento
de energia elétrica nos seguintes bairros e
bijrários para serviços de manutenção de
rede: Barra da Tijuca (entre 9h e 12h) —
ruas Humberto Cozzo, Mário Faustino,
Murilo Araújo, Rogério Karf, Henrique
Stamile Coutinho, Roberto Farias, Prudente de Moraes Neto, Av. Genaro de
Carvalho e Gláucio Gil (parte); Engenho
4c Dentro (entre 8h e 16) — ruas Joaquim
Norberto, Laurindo Filho, Z. da Costa,
Almeida Reis, dos Lírios, da Primavera e
Antônio Sardinha; Parada de Lucas (enIre 8h e 17h) — ruas Tagipuru, Álvaro de
Macedo, Sacará e Anamá; Jardim Bota¦ico (entre 8h30min e 12h) — Rua Marquês de São Vicente (do n" 99 ao 147),
Vtce-Governador Rubem Berardo (Circo
Delírio).

A Polícia Rodoviária Federal realiza, a
partir das 12h de hoje até as 12h de
segunda-feira, na Rodovia Presidente
Dutra, a "Operação Nossa Senhora da
Aparecida". A operação será de reforço
no patrulhamento, em face do esperado
aumento de tráfego em direção à Aparerida do Norte, onde será comemorado no
próximo domingo o Dia de Nossa Senhora da Aparecida.
Em conseqüência de obras de recapeamento asfáltico, os km 168 a 169, da
Rodovia Presidente Dutra, em Vila Rosali, estão interditados, na pista sentido
São Paulo-Rio. O tráfego está sendo feito
em mão dupla no sentido Rio-São Paulo.
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Estão em baixa segundo a Ceasa: batatadoce, inhame, aipim, abóbora, abobrinha, alface, cebola, pepino, repolho,
abacaxi, mamão-formosa, melancia e
¦tanga.
Varejão do Ceasa
Piedade — Rua Torres de Oliveira, esqui¦a de Fagundes Varela; Urca — Praça
General Tibúrcio; Tomás Coelho, Estrada Velha da Pavuna, 4800.
Pratas oa praça
Barraquinhas da Secretaria Municipal de
Agricultura estão hoje nos seguintes lotais: Praça Saenz Pena, Praça das Nações
(Bonsucesso), Praça General Osório,
Praça Serzedek) Correia, Largo da Taquara (Jacarepaguá).
rara do Produtor Leme — próximo
ao Leme Palace Hotel.
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Escola técnica expõe
trabalhos dos alunos

PnmtoavSoeorros CarrHaona: Tijuca
-* Prontocor — 264-1782 (R. São Francaco Xavier, 26); Ipanema — Rio Cor —
S21-3737 (Rua Fanne de Amoedo, 86);
Botafogo — Eletrocor — 246-8036 (Rua
Sio João Batista, 80); Jacarepaguá —
Urgecor — 392-6951 (Estrada Três Rios,
363); Laranjeiras - Uticor — 265-6612
(Rua Soares Cabral, 36); Lagoa — Prontocor — 286-4142 (Professor Saldanha,
26); Ilha do Governador — Centro-Cor
393-9676 (Rua Cambaúba, 167 —
Jardim Guanabara).
sVantos Doaorroa Dentários: Barra
és Tijuca — Assistência Dentária da
Barra — 399-1603 (Av. das Américas,
2300); Leblon — Dentário Rollin — 2592Ó47 (Rua Cupertino Durão, 81); Botafopi — Clínica de Urgência — 226-00-83
(Rua Marquês de Abrantes, 27); Tijuca
Centro Especializado de Odontologia
288-4797 (Rua Conde de Bonfim,
664); Méier—Clínica Odontológica Cena, _ 594-4899 (Rua José Bonifácio, 281);
Pruulua PuuuiTua Infantis: Botafogo
4- Amiu — 286-6446 (Rua Muniz Barreto, 545); Copacabana — UPC — Urgêndas Pediátricas — 287-6399 (Rua Barata
Ribeiro, 111); Jardim Botânico — Psil —
266-1287 (Rua Jardim Botânico, 448);
TQoca — Prontobaby — 264-5350 (Rua
Adolfo Morta, 81); Ilha do Governador
393-0766 (Rua Cambaúba, 151);
FallaiHnlnas urgénolas: Copacabana
Clínica Galdino Campos — 255-9966
(Av. N. Sra. de Copacabana, 492).

aberta ao
público a 9a Feira
do Centro FedeESTÁ
ral de Educação
Tecnológica Celso Suckow,
que reúne 45 trabalhos de
alunos e professores dos
cursos técnicos e superiores
nas áreas de meteorologia,
eletrônica e construção
civil.
Uma das atrações da
feira pertence à área de
eletrônica: trata-se de uma
fechadura de segurança,
que só abre mediante uma
combinação numérica, semelhante ao sistema utiliza-

H?ie
É dia Nacional da Luta da Mulher contra
a Violência.

horas
KL

OV a

Flores — Mercado das Flores de
Botafogo — Rua
General Poüdoro,
238 — Tel.: 2265844; Carlinhos
das Flores — Av.
Geremário Dan-.
tas, 71 — Jacarepaguá — Tel.: 392-0037;
Roberto das Flores —• Avenida Automóvel Clube, 1661 — Inhaúma — Tel.: 5938749.
Borracheira — Avenida Princesa Isabel, 272 — Copacabana — Tel.: 5417996.
Reboque* — Auto-Socorro Botelho —
Rua Sá Freire, 127 — São Cristóvão —
Tel.: 580-9079; Auto-Socorro Gafanhoto
— Rua Aristides Lobo, 156 — Rio Comprido — Tel.: 273-5495; Avenida das
Américas, 1577 — Barra da Tijuca —
Tel.: 399-2192.
Igreja — Paróquia N. S. Copacabana —
Rua Hilário de Gouveia, 36 — Tel: 2555095.
Chaveiros: Trancauto — Estrada Vicente de Carvalho, 270 — Vaz Lobo —
Tel.: 391-0770, e Avenida 28 de Setembro, 295 — Tel.: 288-2099 e 268-5827 em
Vila Isabel.
Supermercados — Casas da Banha —
Rua Siqueira Campos, 69 — Copacabana.
Banco do Brasil (Agência) — Aeroporto Internacional do Galeão — Ilha do
Governador.

larmácias
Zona Sul:Flamengo — Farmácia Flamengo (Praia do Flamengo, 224); Leme Farmacia Leme (Rua Viveiros de Castro,
32); Leblon — Farmácia Piauí (Rua
Ataulfo de Paiva, 1263); Barra da Tijuca
(Drogaria Atlas) Estrada da Barra da
Tijuca, 18.
Zona NorteTijuca — Casa Granado (Rua
Conde de Bonfim, 300); Cascadura Farmacia Cardoso (Rua Sidônio Paes, 19);
Realengo — Farmácia Gapitólio (Rua
Soares Andréa, 282); Bonsucesso — Farnácia Vitória (Praça das Nações 160);
Méier — Farmácia Kackenzie (Rua Dias
da Cruz, 616); Campo Grande (Drogaria
Chega Mais (Rua Aurélio de Figueiredo,
15, Comary (Rua Augusto de VasconceIas, 14) Drogaria Chega Mais (Rua Barçek) Domingos, 14); Jacarepaguá — Farfcácia Carollo (Estrada Jacarepaguá,
7912); Farmácia Itapim (Rua Itapim,
$40); São Cristóvão — Farmácia Fonseca
jeles (Rua Fonseca Teles, 1% B); Penha
¦J- Farmácia Cruzeiro da Penha (Rua São
Lucas, 8, loja A); Farmácia Nininha;
irajá (Farmácia Novo Progresso) Avenida Vicente de Carvalho, 1225; Vila Isabel
(Avenida 28 de Setembro, 226) Farmácia
Boulevard; Pavuna (Drogaria Melo, EsIrada Rio do Pau, 2512); Paciência (Farmacia Cantinho da Paciência, Estrada
dos Vieiras, 19) Zona Centro Central do
Brasil — Farmácia Pedro II.

Monografia — Profissionais cm ciências biológicas, engenheiros agrônomos e
florestais poderão participar do Prêmio
Andef de Manejo Integrado. Os trabalhos, individuais ou coletivos, totalmente
inéditos ou que ainda não tenham sido
publicados, devem tratar sobre métodos
de controle de pragas, doenças e ervas
daninhas que utilizem, harmonicamente,
os inimigos naturais, os processos químicos, físicos ou biológicos e os métodos
culturais e deverão ser enviados pelo
correio à Associação Nacional de Defensivos Agrícolas, Rua Capitão Antônio
Rosa, 376,13° andar, Jardim Paulistano,
CEP 01443, São Paulo-SP. Serão premiados os 10 melhores trabalhos com um
total de Cz$ 120 mil. Maiores detalhes
pelo telefone 205-3545, com Wilson Vilas-Boas ou Celso Garcia (Rio).
Procurador — Os 1 mil 300 candidatos
às 75 vagas de procurador da Prefeitura
do Rio, classe inicial, poderão conhecer
hoje as notas obtidas na prova escrita,
considerada eliminatória. Os interessados devem se dirigir ao auditório João
Tcotônio Mendes de Almeida, do Centro
Cândido Mendes, na Rua da Assembléia,
10, subsolo. As provas serão identificadas
com a abertura dos envelopes lacrados,
contendo os canhotos das provas e a
imediata leitura do número de inscrição
do candidato e da nota atribuída. Independente de requerimento, os candidatos
poderão ter vista das provas nos dias 13,
14 e 15, das ÍOh às 17h, na Rua D.
Manuel, 25, 3° andar.

lúnel

do em cofres. Ocione José
Machado, 18, da Ia série do
curso técnico de eletrônica,
conta que teve a idéia do
engenho durante a viagem
de trem que faz diariamente para casa, em Guadalu"Entre
pe.
projetar, conseguir o material e montar,
levei três dias", diz ele.
Os projetos, coordenados pelo professor Paulo
Bittencourt, estão expostos
no pátio interno da escola,
que fica na Avenida Maracana, 129, e poderão ser
apreciados até amanhã, no
horário das 9h às 21h.

Baby-sitter — Casteünho de Ipanema
Creche Materna! Ltda. (Rua Barão da
Torre, 468 — Ipanema — tel.: 287-5397).
A solicitação de baby-sitter deve ser feita
das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, e
os pedidos para fins de semana com
antecedência.
Bancas de Jornais — Largo do Machado, em frente à estação do metrô. Copacabana — Rua Santa Clara, esquina com
Av. N. S. de Copacabana.
Restaurantes: Não fecham — Stock
(Av. Suburbana, 6725 — Largo dos Pilares); Tarot — (Rua General Urquiza, 104
— Leblon —tel.:239-2863).
Até 6 horas: La Fiorentina (Av. Atlântica, 458 — Leme — tel.: 275-7698).
Até 5 horas: Pizzaria Guanabara (Av.
Ataulfo de Paiva, 1228 —Leblon —Tel.:
294-0797 e 274-0220).
Até 4 horas: Castelo da Lagoa (Av.
Epitácio Pessoa, 1560 — Lagoa — tel.:
287-3514); Mandrake (Rua Muniz Barreto, 610 — Botafogo — Tel.: 266-3245).
Até 3 horas: Nino (Rua Domingos Ferreira, 242 — Copacabana — Tel.: 5414147).

A rquidiocese
Com a promoção da Pastoral Familiar da Arquidiocese do Rio de Janeiro e
o apoio do Colégio Pedro II, será realizado amanhã, das 8h às 12h30min, o seminário sobre Participação da comunidade
em programas de prevenção ao uso indevido de drogas. O seminário apresentará
painéis, debates e propostas para ações
comunitárias. O encontro será no Colegio Pedro II, Campo de São Cristóvão,
177, 2° andar, Pavilhão da Direção Geral, Auditório da Secretaria de Ensino.
As inscrições devem ser feitas no local.

A pista lateral esquerda do Túnel Rebouças, no sentido Cosme Velho — Rio
Comprido (Sul-Norte) continua interditada pelo DER por mais 20 dias, sempre
das ÍOh às 16h, para serviços de sinalização e balização. O DER pede atenção
aos motoristas para a saída do túnel, no
Rio Comprido, onde foi colocada uma
mureta protetora.

RUA

Bambina
A
ainda eram poucos os
caminhos que levavam ao bairro de
QUANDO
Botafogo, por volta de 1853, o conselheiro José Bernardo de Figueiredo abriu em
sua chácara cinco ruas e as batizou com
nomes de seus parentes. A uma delas
coube o nome de Bambina, apelido caseiro da Luiza, filha do Marquês de Olinda e
de Luzia de Figueiredo, herdeira do conselheiro.
José Bernardo, que se aposentara antes de patrocinar a abertura das ruas,
formou-se em direito na Universidade de
Coimbra. Em 1808, foi nomeado para o
cargo de intendente do Ouro do Rio das
Mortes, Minas Gerais. Transferido três
anos depois para São João Del Rey,
ocupou o cargo de Juiz de fora.
O conselheiro foi ainda juiz de fora da
cidade de Sáo Paulo, desembargador na
da Bahia, e membro do Supremo Tribunal de Justiça, onde ocupou a presidência.
Na Rua Bambina já existiu o solar do
Barão do Amparo, que mais tarde se
transformou em seminário. Ali também se
estabeleceu o Dr. Quintela, assassinado
por uma de suas clientes que sofria de
doença mental. Na mesma rua, o médico
Luís Barbosa fundou a Maternidade de
Botafogo.
Por duas vezes tentaram mudar o
nome do logradouro. Em 1892, ela quase
virou Rua Coronel Tamborim (que participou da expedição de Canudos). Em
1910, quase se transformou em Vicente de
Souza (jornalista, precursor das idéias
socialistas no Rio). No entanto, a singela
homenagem de um avô coruja atravessou
essas barreiras e persiste até hoje, abrigando a l(f DP, a Casa de Saúde Samaritano e o restaurante Manolo.
D Rua Bambina — Botafogo. Começa na Rua Marquês de Olinda.
Termina na Rua São Clemente.

Bonecas — Posto Estrela, Rua Barão
do Bom Retiro, 120, Engenho Novo.
Brinquedos Eletrônicos — 581-3045,
Rua Marechal Rondon, 1961, Riachuclo.
Pianos — 273-4096, Rua Haddock Lobo, 53, Tijuca.
Tapetes — 294-2448, Rua João Lyra,
100, Leblon.
Quadros — 266-2320, Rua Dona Mariana, 137, casa 6, Botafogo.
Telefones sem fio — 252-8594, Rua do
Rosário, 159, Centro.

livres

Zona Sul —Botafogo — Rua Rodrigo
de Brito; Ipanema — Praça Nossa Senhora da Paz; Gávea — Praça Santos Dumont;
Zona Norte — Cascadura — Rua Caetano Silva; Tijuca — Ruas Garibaldi e
Alzira Brandão; Bento Ribeiro — Ruas
Mario Hermes c Tereza dos Santos; Grajaú — Avenida Júlio Furtado; Méier —
Rua Vaz Caminha.
Centro — Santa Teresa — Rua Felício
dos Santos.

¦ursos

Agenda

O ministro dos Transportes, José Reinaldo Tavares, falará às 17h30min, no
Clube de Engenharia (Av. Rio Branco,
124, 20° andar), sobre o Panorama geral
. da política de transporte.
A Associação de Pais c Mestres- da
Escola Parque (Rua Marquês de São
Vicente, 483) apresenta, às 20h30min,
Mesa-Redonda da Constituinte, tendo
como participantes Rose Marie Muraro,
do PDT; Werneck Viana, do PMDB;
Wladmir Palmeira, do PT; Evandro Lins
e Silva, do PSB; e Antônio Ivo, do* PCB.
~lnComo mediador, Clóvis Brigagãò.
40.
".
a
Cz$
gressos
Hoje, às 19h30min, no auditório 111'
(11° andar) da UERJ, pré-estréía do',
vídeo Turno da morte, da Zeitgeist Vi-!
deo, estrelado por Nauro Campos..(ex-'.
capitão Electron) e Sidney Garambone.',
O vídeo está inscrito no Fest-Rio concorrendo à categoria ficção. A entrada é
franca.
Em comemoração ao Dia da Criança,;
o Instituto Estadual de Diabetes realiza, •
a partir das 8h, programação dirigida à;
criança diabética e seus familiares. O
evento será dividido em duas partes, com
palestras e lazer (projeção de filmes, •
brincadeiras, distribuição de brinque-'
dos). O instituto Gca na Rua Moncorvo •
Filho, 90.
Fica exposta somente até dia 16 a!
mostra de pinturas da artista plástica'
Teresa Coelho César, na Sala de Exposi-1
ção Cândido Portinari, à Rua São Francisco Xavier, 524, UERJ, Maracanã. A'
exposição pode ser visitada de 2a a 6afeira no horário das 9h às 22h.
Hoje é o último dia do seminário \
Cotidiano e poder no Rio de Janeiro da ;
Nova República, que começa às 18h30min
na Casa de Cultura Laura Alvim~(Av.
Vieira Souto, 170, Ipanema). Serão duas
palestras: A cidade e seus cronistas: Olavo
Bilac e João do Rio, com Francisco Elia,
da Fundação Casa de Rui Barbosa, e o O
bumor de Fradique Mendes, com Isabel
Lustosa, também da FCRB. Como comentador, Maria Alice Rezende, da
PUC.
Luzes da ribalta c o filme em video que
será apresentado hoje, às llh30min, na
Sala Pedro Calmon, da Faculdade de
Economia da UFRJ, que fica na Av.
Pasteur, 250, Praia Vermelha, Urca. A
entrada é franca.
S Como parte das homenagens pela passagem do cinqüentenário da morte de
Fedcrico Garcia Lorca, Ivo Fernandes e
Ângela Valério se associaram para montar Dona Rosita. a solteira, cm tradução
de Carlos Drummond de Andrade e com
direção de Ari Coslov. A peça está sèhdo
apresentada de quarta a sábado, às 21h,
domingo, às 19h, e quinta-feira, vesperal
às 17h, no Teatro Dulcina (rua Alcindo
Guanabara, 17, Tel.: 220-6997).
Três palestras encerram hoje a Semana
de Palestras organizada pela Faculdade
de Educação Ciências e Letras NotreDame. "Comunicação e educação , com
Gabriela Rangel e Amélia Maria Alves,
às 18h30rain, Educação e realidade, às
20h30min, com Ivanita Gil Villon, e, no
mesmo horário, Os portugueses, somos
do Ocidente — Camões, Cesário Verde,
Fernando Pessoa, com José Carlos. A
faculdade fica na Rua Barão da Torre,
308, em Ipanema.
A sessáo da meia-noite de hoje e
amanhã, no cineclube Estação Botafogo,
Rua Voluntários da Pátria. 88. exibe
Brazil... o filme, direção de Tcrry Gillian,
com Jonathan Pryce e Robcrt De Niro. O
filme é o tragicômico relato das desventuras do solitário Sam Lowry, desastrado
anti-herói tragado pelos acontecimentos
Petróleo — No 3o Congresso Brasinuma terra tão absurda quanto crível.leiro de Petróleo, que se encerra hoje no
A Montesanti Galeria expõe, a partir
Riocentro, palestra especial, às
de hoje, trabalhos recentes do artista16h30min, com Arne Oeien, Ministro de
Petróleo e Energia da Noruega, sob o
plástico Paulo Laport. A mostra pode ser
visitada até dia 30 de outubro, na Av.tema Evolução dos Preços de Petróleo a
Ataulfo de Paiva, 270, loja 114, no LeMédio e Longo Prazos.
blon.
Energia Nuclear — A Comissão NaRetrospectiva da arte e arquitetura.
cional de Energia Nuclear (CNEN) e a
com diversos conferencistas de diferentes
Agência Internacional de Energia Atômiconsulados, é o curso que está sendo
ca (AIEA) promovem de 13 a 17 de
outubro, no Rio Othon Palace Hotel, o
promovido pelo Museu Nacional de Belas-Artes (Av. Rio Branco, 199). As
Seminário sobre Opções de Gerenciamento de Rejeitos Radioativos na Amépalestras são independentes e não é ne-cessaria inscrição. Hoje, às 16h, no Audi-'
rica Latina. O Seminário contará com a
tório Leandro Joaquim, do MNBA, pade
60
técnicos
do
Brasil,
participação
lestra do professor Adeli Burruni, do
México, Peru, Uruguai, Argentina e reConsulado da Itália. Detalhes — 240presentantes da AIEA. O encontro con0068.
tara com seis seções, e seus participantes
Os mutuários do Rio fazem vigília
farão uma visita à Central Nuclear Almihoje, a partir das 13h, nas escadarias da
rante Álvaro Alberto (Angra I), para
Câmara dos Vereadores, em movimento
observar como estão sendo preparados e
de protesto contra a utilização de instruestocados os rejeitos radiotivos de baixo
mentos para a mudança dos contratos
e médio nível produzidos pela usina.
mútuos e administrativos.
Maiores informações: 295-2232.

Responsahili- iaBailaBs ° " <nWai
dade — O Cepad
inicia em 13 de outubro, para advogados, o curso
Responsabilidade
Civil. Aulas às 2", y o^ i
\
3"e5",dasl8hàs / °i
20h. Inscrições na Av Almirante Barroso, 91, grupo 203/205, telefone 262-4658.
Concreto — O Centro de Produção da
UERJ promove de 14 de outubro a 2 de
dezembro o curso Concreto Armado —
Dimensionamento Com Uso de MicroComputadores, para engenheiros, arquitetos e estudantes do último período dos
cursos de engenharia e arquitetura, que
deverão conhecer linguagem de programação, especialmente Basic. Aulas às
3'5, 415 e 5a*. das 19h às 22h. Inscrições
das 9h às 18h30min, na Rua São Francisco Xavier, 524, Pavilhão João Lyra Filho,
sala 1006, bloco A, Io andar, telefones
264-8143 ou 284-8322, ramais 2417 e
2507.
Pais — Vai de 14 de outubro a 18 de
novembro, no auditório da Clínica Dr
Wilson Luz, o Curso Para Pais. Coordenado pelos psicólogos Sérgio Tostes, Mônica Torres e Brenno Pinheiro, com participação do pediatra Eduardo Zayen,
possibilitará aos pais maiores esclarecimentos sobre a formação psicológica de
seus filhos. Aulas às 3M, às 20h. Inserições e informações: Travessa Santa Leocádia, 20, telefone 236-4613.
Informática — A Casa de Cultura
Laura Alvim abre cm 14 (3a* e 5a*, das
16h às 18h) e 15 de outubro (2a5,4a5 e 6a5,
das 18h às 20h), com os professores
Sérgio Henrique Sá Leitão e Antônio
Turano, o curso Programação Basic. Total de aulas: 18. Preço: Cz$ 650. Av
Vieira Souto, 176 (227-2444).
Jardinagem — Começam em 15 de
outubro, na Chácara Mundo Novo, os
cursos Jardins e Interior, com o paisagista Luiz Clemente Ferreira de Souza.
Serão cinco aulas por curso, sempre às
4a5, o primeiro às 14h e o segundo às 16h.
Inscrições na rua Mundo Novo, 1.200
(acesso pelas ruas Marquês de Olinda,
Botafogo ou General Glicério, Laranjeiras), de 2a a sábado, das 9h às 17h30min.
Maiores detalhes: 552-6178.
Dança — O Centro de Dança Corpo c
Arte (Rua Álvaro Ramos, 525) marcou
para 15 de outubro o inicio do Curso
Introdução à Dança. Diirigido a crianças
de 4 a 10 anos, abordará o conhecimento
do corpo como um todo a partir da
técnica Dança Consciente, que, derivada
dos trabalhos de Klauss Vianna e Angel
Vianna, vem sendo desenvolvida por
Rainer Vianna e Neide Neves, diretores
do Centro de Dança. As aulas serão às 4SS
e 6", das 17h às 18h, com a professora
Nádia Bambirra, e terão o acompanhamento musical de Antônio Pinto. Término do curso: 28 de janeiro de 1987.
Detalhes pelo telefone 541-0785.
Montagem Teatral — O diretor, ator,
fjgurinista e produtor Beto Crispun inicia
em 15 de outubro, no Centro Cultural
Cândido Mendes, o curso Todas as Etapas da Montagem de Uma Peça da Producão à Atuação. O curso, no Teatro Candido Mendes, às 4" e 6a5, das ÍOh às 13h,
irá até 17 de dezembro. Alguns itens:
como fazer um projeto, o que é produção, etc. Preço: Cz$ 800; matrícula: Cz$
100. Maiores dados na Rua Joana Angélica, 63, sala 508, telefone 267-7141, ramal
10, das 13h às 22h.

congressos
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Realização
CHICO RECAREY

Apresenta

0 público exigiu:
temporada do.
maior show de 1986
foi prorrogada

Feiras

WJ

<UfcM.«&*

~

5a a sábado 22.-00 h
Domingo: 20:00 h

Ingressos no local
0 SHOW COMEÇARÁ RIGOROSAMENTE NO HORÁRIO

GOODWAY
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Cidade

Médico

Urca
da
Cassino
Em outubro de 83, por unanimidade,
mudou os hábitos da cidade, tirando do
a Câmara Municipal aprovou projeto do
Centro e da Lapa a hegemonia boêmia no
vereador Wilson Leite Passos tombando
Rio. As roletas, bacarás e sbows do
o prédio do Cassino da Urca. No mesmo
cassino atraíram a classe média e os ricos
dia, o então prefeito Jamil Haddad afirque freqüentavam os teatros Lírico e
mou que vetaria integralmente o projeto
Municipal, o Assírio e a Praça Tiradentes.
por considerá-lo inconstitucional, já que
o tombamento é atribuição exclusiva do
A agitação começava por volta das
Poder Executivo.
21h. Os freqüentadores jantavam, jogavam, conversavam no grande salão e
O projeto foi vetado mas os vereadoesperavam pelos dois shows noturnos.
res iniciaram a luta para derrubar o veto
Foi a grande época de artistas como
do prefeito. O que conseguiram no dia 29
Carmem Miranda, Linda e Diicinha Bade novembro, por 26 votos a favor e três
tista, Grande Otelo, Emilinha Borba,
conta. Àquela altura, havia uma briga
Virgínia Lane, Alvarenga e Ranchinho,
também fora do plenário da Câmara: a
Trio de Ouro (Dalva de Oliveira, Heriassociação de moradores da Urca pretenvelto Martins e Nilo Chagas). Carlos
dia aproveitar o imóvel como centro
Machado, mais tarde intitulado o Rei da
cuLtural e o empresário Nelson Baeta
Noite, era o regente da orquestra.
Neves queria construir no terreno um
hotel de sete andares, com 300 apartaA decadência chegou em 1946, após
mentos.
15 anos de sucesso absoluto. O presidente Eurico Gaspar Dutra proibiu o jogo e,
Mas o prefeito Jamil Haddad estava
sem o dinheiro das apostas, o esplendor
certo e o projeto dos vereadores foi
do cassino se apagou. Anos depois foram
considerado inconstitucional. Agora,
instalados no prédio os estúdios da TV
com o tombamento provisório, a SecretaTupi, canal 6, a primeira do Rio. Mais
ria Municipal de Cultura tem um ano
uma vez o prédio viveu tempos de glória
para definir exatamente os bens a serem
e sucesso, encerrados com a decadência
tombador na área de entorno do prédio
da primeira rede de televisão brasileira.
do Cassino da Urca.

o

é

tomba

Prefeito

O prefeito Saturnino Braga assinou
ontem decreto de tombamento provisório
do imóvel situado na Rua João Luís
Alves, 13, onde funcionaram o Cassino
da Urca e os estúdios da extinta TV Tupi.
O decreto é válido por um ano, prazo
para que o Departamento Geral de Patrimônio Cultural do município estude o
entorno do imóvel de forma a proteger a
amurada da praia e a ponte da Avenida
Portugal, detalhando toda a área a ser
tombada em definitivo.
O decreto tem apenas doiTpárágráfos: o que define o tombamento provisório e o oue revoga as disposições em
contrário. Na sua justificativa, o prefeito
diz que o imóvel do antigo Cassino da
Urca tem importância na topografia do
bairro e que sua decisão atende a manifestações comunitárias pedindo a conservação do prédio como memória do bairro
e.da cidade. Saturnino afirma que o
tombamento provisório teve apoio unânime do Conselho Municipal de Proteção
do Patrimônio Cultural.
Glória e decadência
^'Construído
pelo empresário Joaquim
Ròllá, o mesmo que fez o Hotel Quitandinhà, em Petrópolis, o Cassino da Urca

esmagado
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7Vêí vezes por semana,
um movimento incomum de
ônibus trazendo figurantes,
nas imediações da antiga TVTupi, na Urca, faz pensar que
voltaram os bons tempos da
emissora, fechada em julho de
1980, depois de marcar época
na história da televisão brasi•
leira, com a montagem de
grandes espetáculos e o pioneirismo das telenovelas. A saudosa Tupi não está, porém, de
volta. Seus estúdios, contudo,
recomeçaram a viver há quase
um ano, com o aluguel de 30
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menta aogra a velha Tupi está
longe dos inesquecíveis Espetáculos Tonelux, ou das Noites Cariocas de ontem: lá são
gravados hoje programas religiosos de pastores protestantes, que Wàrii a1 sua claque;
um programa de forró — Rouxinol alegria do povo; e a
programação infantil do palhaço Luno, personagem
egresso do Bozo da TVS.

das cerca de 200 salas do prédio e os dois estúdios à empresa Videograph Gravações e
Pós-Produção Ltda, do empresário Sérgio Kathar, diretor
superintendente da emissora.
Lá são produzidos comerciais
e programas de auditório, levados ao ar pela TV-Record,
canal 9 do Rio. O compositor
João Roberto Kelly voltou a
gravar o seu Rio dá semba nos
mesmos estúdios há meses
atrás, e quase chorou ao relembrar o passado. Mas a linha de produção que movi-

entre

5

deixa

Um ônibus da linha 943 (PavunaIAPI da Penha) tombou de lado ontem,
no cruzamento das ruas Comandante
Vergueiro da Cruz e Sargento Aquino,
em Olaria, após ser abalroado por uma
carreta Volvo procedente do Rio Grande
do Sul. Três dos 12 passageiros do ônibus
saíram feridos com pequenas escoriações,
além do motorista Pedro Ferreira da
Costa (com um corte na mão) e do
cobrador Adilson Custódio (com um corte no lábio). O motorista do caminhão,
Aílton Schwambach, 26, fraturou uma
costela ao chocar-se contra o volante.
Tudo indica que o acidente foi provocado pela falta de uma placa Pare, arrancada de um poste da Rua Sargento Aquino, segundo moradores. Vindo pela Sargento Aquino, o motorista do caminhão
não parou e bateu na lateral do ônibus,
cruzava pela Comandante Vergueiro
a Cruz, que é preferencial. "Ele vinha
âue
em alta velocidade, ainda tentei sair fora,
mas não deu", disse o motorista do
ônibus Pedro da Costa, 37. A empresa do

carreta

e

feridos

ônibus, Transporte América Ltda (encampada) calcula os prejuízos em cerca
de Cz$ 300 mil.
No Rio, para carregar chapas de
ferro, a carreta (TF 6702), da Rodobarth
Transporte Rodoviário Bearth Ltda., de
Estrela, Rio Grande do Sul, ficou com a
frente parcialmente amassada. O copiloto do veículo, Ismar Gomes dos Santos, alegou, diante da inexistência de uma
placa de alerta, que a preferencial era do
caminhão. Para o advogado da empresa
do ônibus, Alexandre Leitão, não há
dúvida de que houve imperícia do motorista do caminhão, que, independente da
placa, não poderia trafegar em alta velocidade num cruzamento."Pelas marcas
do freio na pista, de mais de 10 metros,
ele vinha enfiado", disse.
No acidente, ocorrido às 14h30min,
saíram feridos os passageiros Geisa Rodrigues Machado Gomes, Belmiro da
Rocha Costa Filho e Elvira Maria Correia dos Reis. Atendidos numa clínica
próxima, foram logo liberados.

em

seu carro
O trânsito do centro de Nova Iguaçu
registrou grandes congestionamentos,
ontem à tarde, com dois acidentes, envolvendo cinco veículos e uma moto, provocando a morte de um médico e ferimentos em mais 14 pessoas. O desastre de
maior proporção foi causado pelo tombamento de uma carreta gigante, que jogou
uma carga de 40 toneladas em madeira
sobre um Passat, um Ford pMtfíp e uma
moto.
O médico Lauro Roberto Ramos
morreu esmagado entre as ferragens dó
Passat. O segundo acidente, ocorrido a
menos de 500 metros do primeiro, envolveu dois ônibus que fazem linhas circulares no bairro e deixou 14 vítimas com
contusões e escoriações.
Curva fechada
A carreta Scania 142H, placa DS7791, de Jundiaí, São Paulo, procedia de!
Goiânia com uma carga de madeira para
entregar à empresa Primade, na Rua
Governador Roberto Silveira. O motorista José Carlos Leardine, 25, ao sair da
Rua Ataíde Pimenta de Moraes para
entrar na Governador Roberto da Silveira, foi obrigado a abrir um pouco mais na
curva, devido ao tamanho do veículo, e
deu de frente com o Passat NO-8100, que
estava parado no sinal.
Ao ver o carro, segundo o testemunho do motorista de caminhão José Ribamar, José Carlos tentou voltar para sua
mão, fechando a curva, mas a traseira,
que mede dez metros aproximadamente,
tombou, deixando a carga cair sobre o
Passat. Ao lado direito do automóvel
estava a motocicleta UF-413, cujo dono,
ao perceber o que estava acontecendo,
largou o veículo e correu para um bar
com o colega Celso Faria da Costa, 19,
que viajava na garupa. Atrás do Passat
estava o Ford pick-up FC-9449, atingido
por parte da carga.
O trânsito já estava bastante lento
nas vias de acesso à Rua Governador
Roberto Silveira, devido ao acidente com
a Scânia, quando às 15h ocorreu outro
desastre, desta vez na esquina da Avenida Nilo Peçanha com Rua Frutuoso Rangel. Um dos ônibus, da empresa Nilopolitana, placa FR-1050, subiu um canteiro
de cerca de 80 centímetros de altura. Ele
era dirigido por Manoel Bezerra Lopes.
Segundo testemunhas, o acidente foi
provocado por causa do sinal de trânsito
defeituoso, acendendo verde e vermelho
ao mesmo tempo. Ninguém soube dizer,
por esse motivo, qual dos dois teria
avançado o sinal. O outro ônibus era da
empresa Niturvia, placa FI-1907, dirigido
por Dormentino Lopes.
Com contusões e escoriações, foram
socorridos numa clínica no Centro de
Nova Iguaçu Nilda Berbereira, 37, e seu
filho, Anderson, 11; Maria da Penha, 50;
Antônio Mota Silva, 30, e seu filho, Otto,
2; Maria de Fátima Lopes, 32; Hélio de
Oliveira, 42; Carlos Roberto Guimarães
Siqueira, 20; Alípia Rodrigues de Araújo, 28; Maria Solange de Melo, 33; Iara
de Farias Malhar, 38; Lilita Porfírio e
suas filhas, Elaine e Aline.

Regina Barreiros

"Fechada"
Juiz
quase

t

licenças

cancela

acaba

em morte
Uma briga de trânsito por pouco não
terminou em morte, ontem à tarde, na
Avenida Nossa Senhora de Copacabana.
O. motorista de um ônibus da linha 521
(Vidigal-Mourisco) levava um revólver
calibre 32 na bolsa e disparou para a rua
depois que Antônio Valentim Marciano
de Oliveira saiu do Volkswagen XU-6104
para tomar satisfações por causa de uma
fechada em seu carro e uma cuspida em
sua noiva.
Ninguém saiu ferido mas o caso foi
parar na 12a DP (Copacabana). O motorista do ônibus, Genésio Elias Ribeiro,
ficou preso, teve sua arma (marca Tanque) com quatro cartuchos de munição
apreendida e foi autuado no artigo 132 do
Código Penal, por expor a vida de terceiros a perigo. Na delegacia, cada motorista contou sua versão:
Antonio de Oliveira disse que levou
uma fechada do ônibus entre as ruas
Xavier da Silveira e Bolívar e olhou para
o motorista, sem nada dizer. Foi quando
Cenésio cuspiu em sua noiva, que viajava
ao lado. "Saí, então, do cano para tomar
uma satisfação e observei o motorista
mexer no interior de uma bolsa e, repentinamente, puxar um revólver, com o
qual atirou para a rua".
Genésio, por sua vez, contou que na
altura da Rua Djalma Ulrich o Volkswagen entrou na faixa seletiva, permitida só
a coletivos, e acompanhou o ônibus. Em
um sinal, viu o cano parado a seu lado,
começou a xingáquando
"Maisentão Antônio
adiante, "ele parou e saiu do
lo.
carro7_tentando
dar-me um soco pela
"ido
ônibus". Sentindo-se ameaçajanela
do,.conforme disse, pegou o revólver que
levava jna bolsa e disparou na direção do
chão,.para assustar Antônio.
Antônio afirmou que o motorista do
ônibus queria alvejá-lo, mas não conseguiu . porque um passageiro o segurou
pelo ombro. Um policial de trânsito tentou deter o ônibus, que prosseguiu até a
esquina da Rua Santa Clara, onde o
motorista foi preso pelos soldados Aguinaldo Morais da Cruz e Durval Veríssimo
da Silva Filho.

para
pôquer
Durou pouco a alegria das empresas
Sogames Aparelhos e Diversões Eletrônicas, Microgames Diversões Eletrônicas
e Locadora de Divertimentos Eletrônicos, que tinham conseguido autorização
do desembargador Fernando Celso Guimarães para manter em funcionamento
suas máquinas de vídeo-pôquer: ontem, o
magistrado reconsiderou a decisão e cassou a liminar que havia concedido no
mandado de segurança impetrado por
elas.
O incidente ocorrido há 10 dias,
envolvendo um funcionário da Funarj,
que qanhou Cz$ 999 mil no vídeo-pôquer
mas nada recebeu, foi o principal motivo
da revogação da liminar. Segundo o desembargador, trata-se de um fato concreto, que demonstra a utilização das máquinas para jogo de azar. Ele acompanha,
assim, decisão da desembargadora Maria
Stella Rodriques, que negou liminar no
mandado de segurança impetrado pela
Intergame Locadora de Máquinas Eletrônicas de Diversões.
Jogo de azar
Fernando Celso explicou que inicialmente concedeu a liminar porque não
tinha tomado conhecimento de qualquer
flagrante de utilização das máquinas co-

Associação

da

Barra

eletrônico
mo via de exploração de jogo de azar. A
Secretaria de Polícia Civil, contra a qual
foram impetrados os mandados de segurança, justificou que havia apreendido as
máquinas para instauração de inquérito.
o desembarAo conceder a liminar, "sem
prejuígador ressaltou que o fazia
zo, é óbvio, da ação fiscalizadora da
autoridade para impedir o uso das máquinas na exploração de jogo de azar".
Quarta-feira passada, o magistrado recedo sebeu informações complementares
cretário Nilo Batista, "por onde se verifica que a ação fiscalizadora das autoridades policiais levou à instauração de inquérito com relação a um fato concreto".
A ampla divulgação do prêmio ganho
por Paulo César Farah demonstrou que
as máquinas não estão sendo usadas apenas para diversão ou divertimento, como
dizem as empresas em sua razão social,
mas sim para exploração de jogo de azar,
proibido por lei. Quanto à Intergame,
que impetrou mandado de segurança em
separado, desistiu da ação, pois o Departamento de Polícia Especializada devolveu as 22 máquinas apreendidas. Ficou
provado que as máquinas têm alvará de
funcionamento das Delegacias de Diversões Públicas Federal e Estadual.
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O mundo das artes
tem agora um novo
espaço no Caderno
Casa & Decoração
Todos os domingas,
gente, mercado e
serviços.
Não deixe de ler.

Comercial

já
A Associação Comercial e Industrial
da Barra da Tijuca — Acibarra, ganhou
ontem a sua sede própria, na Avenida das
Américas, 4330, ao lado do BanaShoponde a entidade pretende desenvolping,"um
ver
trabalho pioneiro, pela primeira
vez criando conselhos comunitários para
um trabalho integrado", como explicou o
presidente, Ney Suassuna.
Alguns líderes comunitários, como
Jorge Braga, presidente da Sociedade dos
Amigos da Joatinga, e Oscar Simões

tem
n

B

sede

Lopes, síndico do Condomínio Nova Ipanema (o mais antigo da Barra, inaugurado há nove anos), manifestaram-se de
forma bastante crítica em relação às providências por parte do poder público para
enfrentar os problemas da região.
Oscar acha que a região da Barra e
Jacarepaguá deveria constituir um município independente e Jorge lembrou que
ali convivem os dois grupamentos limites
da sociedade brasileira: a classe de maior
poder aquisitivo e o grupamento mais
miserável das favelas.
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Posturas

se poderia
soltar pipa na praia

Municipais
nem

de

O contrário do que pensa, o cidadão não pode
fazer tudo o que deseja,
como ornamentar janeIas e sacadas com vasos de flores e
plantas, ou desfigurá-las com varais
de roupa variada e colorida, assim
como manter baldios seus terrenos.
Mas ele o faz, embora essas e mais
de 100 condutas sejam consideradas
transgressões a 24 regulamentos do
Código de Posturas Municipais e
sujeitas a pesadas multas.
O código do cidadão que proíbe
ao carioca até soltar pipa está em
pleno vigor, embora pareça há muito
tempo regovadopelo grande número
e pela freqüência das transgressões
em toda a cidade. A fiscalização da
Secretaria Municipal de Fazenda,
encarregada de fazer cumprir a lei e
"maus cidadãos
, praticapunir os
mente só atua quando recebe deoúncias. E no mês passado, somente 40
pessoas denunciaram irregularidades
em seus bairros.
Olho do vizinho
Fiscalização da vizinhança e reciamações de quem se sente prejudicado sustentam parte das atividades
da secretaria, através de seus 24
distritos, empenhados mais em verificar obras não licenciadas, comércio
irregular e outras infrações às posturas municipais. Mas, pela mostra do
mês de setembro, a vigilância à
maioria das denúncias preocupou-se
apenas com terrenos baldios, abantonados e transformados em lixeira,
depósito e esconderijo. Há cinco
anos, a média mensal era de 300. O
15° distrito, com jurisdição sobre o
Méier, recebeu o maior número:
conta cinco terrenos baldios, dois
comércios clandestinos e um ponto
de jogo de azar com aparelho de
som.
Em Jacarepaguá e Campo Grande, áreas com muitos espaços, as
denúncias contra terreno baldio foram só duas, mas em Vila Isabel (10°
distrito) denunciou-se um apartamento comercializando flores ornamentais. No Leblon, as denúncias
foram contra obra sem licença, um
terreno baldio e, como preocupação
estética da vizinhança, uma fachada
malcuidada. Na Barra da Tijuca,
denunciaram um "camping clandestino" e um morador em Irajá alertou
"usurpação do
para a
passeio público". Dos 24 distritos, os tres do
Centro, o de Santa Cruz e o de
Pavuna não receberam reclamações
visavam a obras
ue, para os demais,
d
>ra
landestinas, uso
i ções
indevido das calçaIça
Sue,
das, oficinas
oficinas mecânicas nas calçadas
e pistas,
pistas, comércio clandestino, excesso de ruído em indústrias e bares
com
com barulho depois das 22h.
Bandeiras desfraldadas
As reclamações porém não
abrangem
abrangem a metade das proibições,
limitações,
limitacoes, exigências e imposições
da Lei
1601, que codificou e consoüLei1601,
dou (1978)
(1978) no Código de Posturas
Municipais
Municipais todos os atos, decretos e
regulamentos
regulamentos esparsos. Além dessas
praticas
praticas e condutas, é comum a
transgressão
transgressao logo ao artigo Io, colocar roupas, colchões, tapetes, vasos
ou objetos de uso doméstico era
portas, janelas, pátios, varandas,
terraços, muros, telhados ou outro
local, se visível da via pública ou
oferecendo perigo.
Com tres blocos Je 22 andares,

mais de 400 apartamentos, o quarteirão conhecido como Balança mas
não cai parece mostrar que a maioria
dos moradores ignora (ou, se tem
conhecimento, simplesmente o desrespeita) o artigo 1° do código do
cidadão, pois suas janelas, nos quatro lados, exibem não apenas algumas peças, mas um guarda-roupas
completo. Em dia de sol, o espetáculo se amplia e, ao vento, as roupas
são fortemente agitadas. Quando o
pregador não resiste, muitas voam.
O artigo que proíbe exposição de
mercadorias em ombreiras, janelas,
marquise, fachada ou vão de porta
que se abre para via pública encontra
muitos transgressores nas ruas de
comércio popular do Centro, principalmente na Saara (Sociedade dos
Amigos das Adjacências da Rua da
Alfândega) e nos centros comerciais
dos bairros mais movimentados, como Méier, Madureira, Campo Grande e outros. Nessas ruas, a maioria
das lojas coloca diante da porta,
avançando para o meio do calçadão,
tabuleiros, gôndolas e até caixotes
com roupas, brinquedos, malas, boisas, panelas, sapatos e muitos outros
produtos.
Serviços de mecânica, lanternagem, pintura, reparos demorados ou
rápidos em via pública são expressamente proibidos, incluído a troca de
pneus, mesmo em borracharia, se
realizada na rua, exceto em caso de
emergência. Mas a rua Ceará, perto
da Praça da Bandeira, é exemplo de
como essa proibição é ignorada ou
desrespeitada. Em trecho de menos
de 50 metros, há seis oficinas que
transbordam carros para a pista, onde mecânicos trabalham rotineiramente. Há veículos até em cavaletes.
As oficinas proliferam pela ádade.e
há muitas ruas em que chegam a
prejudicar seriamente o trânsito. De
um ponto a outro do Rio, do Leblon
(rua Tubira) a Vila Isabel (rua Teodoro da Silva) as mecânicas usam as
pistas como extensão de oficinas.
Além de proibir determinadas
atividades em locais impróprios, o
código estabelece horários, exigências para funcionamento e localizaçâo ae todos os tipos de estabelecimentos comerciais. Nesse capítulo,
está proibida a venda, por exemplo,
de pipas. Mas elas, a despeito de sua
grande atração, teriam de ser proibidas até na praia, pois o código estabelece que é passível de punição
"empinar
pipa, pandorga ou
quem
papagaio a menos de S00 metros da
rede de energia ou de telecomunicações". Na cidade, poucos descampados restariam para quem tem prazer
em soltar pipas mas quer mostrar-se
cumpridor das leis.
Outra mania carioca, quase paixáo para muitos, também é proibida:
soltar balões. Nos céus do Rio, em
junho e julho, há evidência das
transgressões, mas ninguém é muitado.
Nos ônibus viajam aproximadamente 5 milhões de passageiros por
dia. Muitos fumam sob a plaqueta
discreta, advertindo que é proibido e
o "infrator pode ser retirado do
veículo". Mas motorista e cobrador
fumam e, em qualquer ônibus, o
desrespeito é coletivo. Também em
lojas comerciais, postos de gasolina e
outros estabelecimentos há proibição de fumar, por questão de segurança e prevenção de acidente. Entretanto, o comum é encontrar-se
fumantes até em lojas de roupas,
tecidos, tinta òu plástico.

IJVa Rua da
[Alfândega e
1 vizinhas
I (Saara),
como em
Copacabana, o
comércio
invadiu
passeios e
até as
pistas
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vezes a UNIF (Unidade Fiscal, congelada em
CzS 228,55).
também

Governo
transgride
normas

as

que

faz

S normas são tantas e abrangem número
tão grande de locais, horários e circunstâncias que, se fossem seguidas, o carioca
teria tudo para andar na linha, padrão de civilidade e urbanidade com absoluta ignorância (ou
conhecendo e respeitando) das normas, o cidadão pode ser primeiramente advertido para o
erro e multado, progressivamente, a partir de
Cz$ 22,85 até CzS 12 mil, variação de 10% a 50
A
^

Quando foram adotadas, ainda havia baianas nas ruas do Rio, vendendo acarajés, doces e
típicos da Bahia. Elas foram proibidas
e usar fogareiro e obrigadas a vestir traje
Juitutes
branco. Hoje praticamente não há mais baianas,
mas os fogareiros continuam usados por vendedores ambulantes, carrocinhas e tabuleiros, principalmente na Cinelândia, na Avenida 13 de
lio e no Largo da Carioca, onde são feitos e
vendidos não só acarajés como muitos outros
quitutes.
Na atividade comercial, ainda são proibidos
mas não reprimidos os pregões e os aparelhos de
som a todo volume nas portas de lojas especializadas em discos e instrumentos musicais. Mas o
próprio governo transgride as normas ao conceder, através de licenças especiais ou em caráter

Consertam-se
carros (ou
trocam-se
pneus) no
meio-fio da
Praça da
Bandeira
como em
quase toda
a cidade

provisório, permissões para comércio ambulante,
camelôs em determinadas áreas e até mesmo uso,
também a título precário, de parte das calçadas
ocupadas por extensões abertas ou fechadas de
bares e restaurantes. A calçada, como estabelece
> lei, é de domínio público.
Apesar disso, o zelo do Código de Posturas
vai além da preocupação estética com roupas em
varais de janela — muito comuns nos conjuntos
habitacionais, de apartamentos mai-arejados e
sem áreas de serviço — ou com a segurança,
como os vasos de flores e plantas em parapeitos e
sacadas. O Código preocupa-se também com o
uso do vernáculo e adverte para cartazes e
letreiros de publicidade — não seráo autorizados
para exposição em público se contiverem erro de
português — a despeito dos muitos concertos de
carros, aparelhos ou bolsas nos subúrbios ou dos
vende-se lotes, flores ou fichas telefônicas espalhados pela cidade.
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James Taylor

De volta ao sonho
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Luiz Carlos Mansur
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MÚSICA
Mikhail Rudy (foto), pianista russo
exilado há oito anos na França,
apresenta-se (só hoje) no Municipal.
Divide as atenções com o quarteto de
cordas finlandês Sibelius, que mostra o
violoncelista Arto Noras na Sala
Cecília Meireles. PÁGINA 4
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Mercedes Sosa (foto), a grande
intérprete da música latina (no
Canecão) é um dos destaques da
farta programação, que tem Menudos
(Scala 1). a passional Cida Moreyra
(Circo Voador) e os últimos dias de
Simone (Scala II). PÁGINAS 5 e 7

TEAT.RO
Uma transa muito louca, visão
bem-humorada da solidão de dois
fracassados (foto), e D. Rosita, a
solteira, peça de Federico Garcia
Lorca sobre a solidão de uma noiva
enganada e abandonada, são as duas
estréias de hoje. PÁGINAS 5 e 8

WBÊT

BaV Ji

mMÉÜÈÊÈ MM
WSM

Ha^B^malBSBsK.'" ^

.BuSil

RMLHI 4

ÜU
Kff %^y0t«aP^
pKHaw'

m

Jq

A'Íl#|r>*a**s»»»l»a^fiísB<k«B*» *

fN /ijfaj'KPI^ÍLsa^LsK-- ,ifS
uBflVHK '::^^J»ílllllffiC*,*i^*. ¦'

í I ak 9É
L.JV aaV El

.MB

#

blkéfli "-,V
HbbVB

wám WmmÉ

a cidade foi
mIHiWI Prepare seu pescoço:
invadida por Dráculas, Nosferatus e
zumbis diversos, numa confusão de
humor, horror e sanguinolenta
sensualidade. Alternativa? O ciclo
Patrick Dewaere e dois inéditos de
In
¦Bli Godard. PÁGINAS 6 e IO
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ARTES PLÁSTICAS
Vale a pena conferir durante o fim
de semana, na Galeria Ipanema, os
motivos para o prestígio de que goza
José Cláudio, pintor pernambucano,
entre grande parte da crítica e do
público de todo o país. PÁGINA 7
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TELEVISÃO
Encurralado, pequena obra-prima
feita por Steven Spielberg para
televisão, e que o projetou para a
fama instantânea aos 24 anos, é a
grande atração de hoje entre os
filmes da TV. Amanhã tem russos e
piratas. PÁGINA 9
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maior sucesso do Rock in
Rio está de volta. Jaines
O Taylor, que se apresentou
para a maior platéia daquele festivai, repete a dose hoje no Canecão
e amanhã na Praça da Apoteose.
Só que agora com o respaldo do
disco de ouro recém-conquistado
por seu último álbum, Thatfs why
rm here, puxado pelo megassucesso Only a dream in Rio.
Nem o próprio James Taylor esperava uma acolhida tão calorosa
nos trópicos. Amargando uma decadência artística nos Estados Unidos, encontrou aqui um público
disposto a ouvir com fervor quase
religioso suas velhas baladas. Quase dois anos depois, ele aproveita
um intervalo de duas semanas na
aft." SbiS' eBHSr
sua toar americana para se apresentar no Rio, Belo Horizonte, São
Paulo, Curitiba e Porto Alegre.
Para o show de hoje, no Canecão, não há mais entradas disponíveis. Quem não conseguiu comprar
a sua ainda tem a oportunidade de
Um
ÊMW
ísJPSsff
vê-lo na Praça da Apoteose, mas é
JêW
*"
Àm ttür
Maa
'toâShflf: isaPali
melhor se apressar. Segundo
a^L^LsisisisisisisisiHBa^LsisHc^Lsisil^BF mf
y
Mar,
mm
nuel Poladian Produções, respon' $'
sável por suas apresentações no
JÊSÊt/ w
Brasil, mais de 25 mil ingressos
B^a^HLslSlSlSlSlSlsV MW
'
/
wm'
para a Praça já foram vendidos
'k-$
V
aH M alfa
ml4
'
antecipadamente. O preço é de Cz$
100 para a pista e Cz$ 80 para a
arquibancada. Espera-se um público superior aos 43 mil que foram ao
RPM
James Taylor chegou ontem ao
Rio com uma troupe de 18 pessoas,
£**
MM MM^ «k, tBL ^^Ha^^SfiÉ^Blís^aP^rl
entre músicos e técnicos. A banda
que o acompanha é praticamente a
mesma do Rock in Rio. A única
novidade é John Gilutim nos teclaafl
WÈdos, substituindo Billy Paine. James Taylor está entusiasmado com
Mw 'MMMwÊMnMm ^r^MMMMMwEgatâi.
r
a possibilidade de fazer um show
maior que o do festival Terá entre
ssv v J M\
m. Ai
RJí^
uma hora e meia e duas horas e
- li ^*a»l BBfr'Ti
Me!
meia de duração.
As únicas exigências de Taylor
i/A
I -.-¦¦¦-M™*^íiWMrTpíP
¦tí-MWmmM
ao chegar foram alimentação natural e uma professora de ginástica:
ele é vegetariano e se exercita dia.
i/rl
Wm
riamente com a banda. A vontade
||VTrTiiira|3Bffe
de voltar era muito grande—como
diz em Only a dream...,
ele
"eu mesmo
estava lá naquele dia e meu aWajPiB Wm MM ^mMMW^ ¦'
coração voltou vivo" (aproveitando
o embalo, a Som Livre acabou de
B^i^H
¦¦¦¦1
aH
lançar o disco James Taylor live in
Rio, com os melhores momentos de
sua participação no Rock in Rio.
Será no mínimo um consolo para
quem não conseguir seu cobiçado
ingresso).
O equipamento de palco do
show de amanhã será o mesmo
usado pelo RPM A iluminação serã controlada por computador: são
800 refletores e seis canhões Truper. A mesa de som é uma Avolite,
mesmo modelo utilizado no Rock
in Rio, com uma potência de 100
mil watts. A moniíorizaçáo, assim
como todos os equipamentos, é
americana. Completando a superWWjKf^ ¦ 1
produção, os spots de luz estarão
MW^
'"\
sobre treliças de ferro de 12 toneWr
JL
ladas.
O James Taylor que se tornou
tão íntimo dos brasileiros é bem
sai
I
'*•-diferente do jovem de cabelos lon1
gos e voz anasalada que estourou
MW
:.
¦ ;
no início dos anos 70 com suas
baladas mtimistas. Identificado como símbolo máximo do estilo bittersweet — que poderia ser traduzido por agridoce — embalou uma
geração com sucessos como Carolina on my mind, Fire and rain,
Shower the people e o maior de
todos, You've got a fríend — até
hoje favorita nos programas de
flash-back das rádios. Em seu período de maior evidência, que vai
até meados da década passada.
Tárik de Souza
Taylor era tido e havido como eminente continuador da tradição folk
foram as complipop iniciada pelos Everly Brothers
codas negociações entre
e mantida por nomes como Peter,
as gravadoras, que aflPaul and Mary e Simon & Gar- TANTAS
'^^H
^I^*^^j|
ta das apresentações de James
^mf
¦
funkel.
eléde
In
Rio
Rock
(12
no
Taylor
Mas a fase de grande sucesso já
janeiro de 85) só virou disco agoprenunciava o inexorável declínio.
lH
Wêê
ra, coincidindo com a nova temda
astros
outros
tantos
priComo
Jado
cantor.
brasileira
Taylor
porada
70,
James
dos
meira metade
mes Taylor live in Rio (Som Licedeu às pressões da mastodôntica
BlHá^al
vre), para quem não assistiu ao
indústria pop. Estagnado e acomovisão
é
uma
lama,
na
e
vivo
cheda
nos
glória,
dado
píncaros
panorâmica da obra do menesgou perto da ruína total. Perdeu os
trel do bittersweet rock, aquele
cabelos, a mulher—Carly Simon—
estilo de baladas doceamargas mind, que apresenta ao público
e quase perde a vida, tudo por ter
que sustituiu o furor da era Hen- como "favorita" do repertório.
ouvido o canto de sereia da heroídrixIJoplin. Tem o primeiro As terças agudas do coro embanuma
na. A droga transformou-o
grande estouro de Taylor, Fire Iam Taylor num caipira de luxe,
da
sombra do que já fora, e no final
and rain, de 69, e uma espécie de E ninguém compare o som do
década ninguém dava mais nada
—
canto de cisne, Up on the roof, menestrel a um minimalismo
disco
seu
Tanto
ele.
pior
que
por
desse
do LP Flag, de 79. No trajeto hipnótico, sem nuances. A derFlag—é justamente
período.
Quando de sua feérica participaentre esses extremos (onde fal- radeira How sweet is, pavimende
estava
Taylor
Rio,
in
no
Rock
ção
tam alguns clássicos como toda por piano e pandeiro
os
com
no
infiltra-se
aro,
há quatro anos sem gravar — seu
gospel,
Sweet baby James, Steamroller
último disco, Dad ioves his work,
Mc
Arnold
de
malabarismos
e o da ressurreição, Only a
era de 81. E não parecia muito
nos
dream in Rio), este registro tec- Culler e Rosemary Butler Tay
disposto a voltar. Mas o sucesso no
vocais.
O
backing
próprio
nicamente apurado mostra da
Brasil reverteu as expectativas: ele
balada típica (You've gota lor abandona a postura pastogravou uma música em homenagem ao. Rio, reconhecendo seu re
friend, de Carole King) à misci- ral para aderir à tribonossoul. O
seus
de Carolina,
nascimento artístico aqui. Apesar
genaçáo latina (México, de 75, criador
do pavoroso coro, Only a dream in
de
tristeza
e
como/ftos
fundos,
drum).
steel
de
com fumaças
Rio caiu como uma luva. Tinha
não deixa de irradiar
Com sua voz nasal e estriden paixão,
mesmo tudo para ser sucesso. E
e
dinamismo quando pealegria
counavança
te, Taylor também
isso certamente vai'se confirmar,
try adentro em Carolina on my de a pauta.
hoje e amanhã.
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Flávio Rangel

O processo
pesquisatório
nacional
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;0s baitorinos do Cisne iVegro interpretam as visões do Destino
! CRÍTICA *? "Destino"

¦

Luzes,
cores,
corpos a
pulsar

Danusia Barbara
balé Destino, que estreou
no teatro João Caetano, é
multo bonito. Pode nos fazer esquecer e lembrar de
^^
tudo ao mesmo tempo, mexe com aima e emoção, abre corpos e mentes,
; mostra formas, liga pólos como oriente
e ocidente, fala desta coisa inefável
! que é o homem.
Não se assuste o leitor com tanto
palavrório esquisito. É apenas tentati' va de reproduzir a alegria de assistir a
uma companhia brasileira de dança
contemporânea que realmente tem aigo a mostrar. Com uma magnífica coreografla de Lula Arrieta e a direção
artística de Hulda Bittencourt, o Cisne
Negro põe em cena 12 bailarinos dançando ao som da musica de quatro
compositores japoneses: Shiro Kukai,
Massao Ohri, Yasuji Kiyose e Konsa',ku U amada.
Dançam sobre um tema que mestre
; Aurélio define em quatro acepções que
;o balé aborda integralmente. Destino
pode ser 1) sucessão de fatos que podem ou não suceder, e que constituem

O

RELIGIÃO

ANTES
ENSINÁVAMOS
ÍDOGMAS...
tim

>

¦¦¦
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Dom Marcos Barbosa

INGUÉM com mais títulos
para falar sobre Santa Ciara que Madre Pacífica, aba-'
dessa do Mosteiro das Cianssáíi na Gávea, cujas monjas seguem
; & risca o legado da grande discípula de
; Sâo Francisco de Assis — que so pode
' ser um legado de pobreza e humildade,
desses que as traças não corroem e
togo não devora. Já tendo desautorizado certa devoção à Santa por meio de
'uma
novena supersticiosa que pretende funcionar como fórmula mágica,
¦manifestou-se a Madre mais recentemente contra a exploração da fundadora de sua Ordem por um candidato
deputado que se proclama miraculafa
•ido, distribui como "santinhos" seus
; uma oração e promete, se eleito, fundar uma Associação dos Devotos de
•Santa Clara, com sede própria, quatro
funcionários e dois telefones...
Vai mais além outro candidato em
• São Paulo, que aparece na propagan: da paramentado de casula "para aben;' coar a Constituinte", tendo o desplante de se apresentar como líder da Rede
: Nacional de Missões Católicas (sic),
; quando não tem a mínima ligação com
¦ as verdadeiras autoridades eclesiásti! cas. Este falso padre Já foi colorida. mente flagrado por reportagem da re.vista Veja, ao lado de um altar (!)
! repleto de cédulas de dinheiro. Distri;' bui carnes aos fiéis, manda hóstias
pelo correio e, como apurou o repórter,
: cura durante o culto pessoas previalonmente contratadas para Jogarem
"Milagre!"
; ge as muletas e gritarem:
disse-me um
já Comentando o fato, "padre",
num
amigo, que tomara esse
de rádio, por um sacerdote
programa "Que
mal não causa à Igreja
católico:
um sujeito desses!" Respondi-lhe, tristemente, que pouco. Tristemente, porque há outros padres, e verdadeiros,
que a prejudicam infinitamente mais.
Um aventureiro que se faz passar por
padre e lança mão de expedientes tão
-grosseiros, não só acaba desmascarado e vai parar na policia, como só
- -engana os que desejam ser enganados,
querendo milagres a qualquer preço e
'julgando
a Religião não uma profunda
aventura espiritual, mas um "toma lá
e dá cá", com objetivos puramente,
diretamente materiais...
Os que causam, isto sim, grande
mal à Igreja são aqueles que, bispos ou
-padres verdadeiros, lhe deturpam de
modo mais sutil a própria natureza,

a vida do homem, considerados como
resultantes de causas independentes
de sua vontade; sorte, fado, fortuna. 2)
aquilo que acontecerá a alguém, tuturo. 3) fim ou objeto para que se reserva
ou designa alguma coisa; aplicação,
emprego. 4) lugar aonde se dirige aiguém ou algo, direção.
Para isto, Luís Arrieta inspirou-se
no I Ching. São oito seqüências onde o
despojamento de cenário é total, usando de parquíssimos elementos como
mala, panos, cabelo, sombrinhas, leou mesmo uma mesa. E desse
âues,
espojamento arma-se um balé que
esbanja plasticidade, emoção, competência, com alguns movimentos que
vão e voltam, à maneira do coração
que pulsa através do tempo.
A suavidade, o aderir, o receptivo, a
alegria, o criativo, o abismai, a quietude e o incitar são os oito hexagramas.
Nada é linear, pois a linguagem dessa
dança é abstrata. Mas a iluminação, as
cores, os corpos dos bailarinos a expiorarem todos os gestos, tudo é belissimo e passa, em outro nível, as infinitas
polaridades que existem na sociedade
humana, as diferenças que sentem os
que emigram do oriente ao ocidente.
Pois que Arrieta dedicou Destino aos
imigrantes orientais, sem esquecer porém que todos somos — em alguns
momentos, pelo menos, em nossas vidas — imigrantes também.
É abstrato pelo que constrói, é concreto pelo corpo, pela iluminação, pela
música e dança postos em cena, é
bonito e artístico como espetáculo.
Não deve ser perdido. Destino se alterna com o balé Do Homem ao Poeta, no
teatro João Caetano: hoje e domingo é
a vez das odes de Neruda, dançadas ao
som de Carmina Burana, de Carl Orff,
também coreografadas por Luís Arrieta, em Do Homem ao Poeta. Sábado,
Destino se apresenta, antes de seguir
para uma tournée pelo Brasil.
pretendendo colocá-la a serviço de
uma causa, nobre talvez, mas purada advermente humana, esquecidos
tência do Apóstolo: "Não queirais vos
conformar a este mundo!" Esquecidos
de que o próprio Cristo desapareceu
no mesmo instante em que pretendiam fazê-lo rei e se recusou a ser
árbitro na partilha de uma herança,
São Paulo manda que o escravo Onésimo retorne ao dono, embora declare a
este serem agora, pelo batismo, iguais
em Cristo.
Como é triste vermos a Igreja, que
indiretamente transformou o mundo,
procurando primeiro o Reino de Deus,
ser reduzida por muitos a uma espécie
de Cruz Vermelha, tendo no máximo
uma palavra a dizer sobre Paz ou
Ecologia, ou parecendo, pior ainda,
uma instituição (para não dizer um
partido) com objetivos políticos, ainda
que elevados...
Dessa trágica distorção dá-nos bem
idéia outra recente reportagem da revista "A
Veja, intitulada Política nas LiTeologia da Libertação chega
Ções:
as escolas católicas e cria conflitos
entre professores, alunos e pais". O
que começou mais abertamente em 80
no Colégio Anchieta de Porto Alegre,
onde a matemática, que aprendíamos
outrora, dado o seu grau de abstração,
com laranjas e maças, passou a ser
lecionada com cálculos de divisão de
teira. De lá tal pedagogia espraia-se
agora por toda a rede de ensino... Irmã
Visitatio Lemos Oibson, orientadora
do ensino religioso nas escolas particulares de Olinda e Recife, declara,
candldamente,
a crer na Revista, que
"Antes, ensinávamos
dogmas"...
Mas, meu Deus, como pode uma
catequese católica deixar de ensinar
dogmas? Pois os dogmas são justamente aquelas verdades reveladas peIo próprio Deus, que não se engana
nem nos engana, às quais Jamais chegariamos pela nossa razão, e cuja
guarda e transmissão seu Filho, feito
homem, confiou
à Igreja, dizendo aos
Apóstolos: "Ide, ensinai a todas as
nações: todo aquele que crer e for
batizado será salvo! Os dogmas sâo
aquelas verdades pelas quais os mártires derramaram o seu sangue, das
quais viveram os padres do deserto, os
monges, e as virgens consagradas. Os
dogmas foram a pregação constante
de um Agostinho, os escritos de um
Tomás de Aqulno, as chagas de Sâo
Francisco (que não foi apenas um amigo de passarinhos), os êxtases de Santa Teresa, os poemas de São Jofto da
o
Cruz, a guerra de Inácio de Loiola,
confessionário do Cura D'Ars, "o pede Teresinha do Mequeno caminho"
nino Jesus! "Antes, ensinávamos dogmas..." Agora, não se fala mais em
anjos, nem em purgatório (muito menos em inferno), como não se fala também em pecado, morte e sofrimento, e
a cruz começa a ser usada como estandarte de revolta.
Enquanto isso, os que
anseiam por "outra vida", por outras
dimensões, vão procurá-las nas seitas
e nas religiões orientais...,

nova Constituição brasileira deveria pensar em
dirigir o país através da
A
pesquisa.
É claro que a melhor constituição
de todas Já está escrita, constando
de dois unidos artigos redigidos por
Capistrano de Abreu. No art. Io, flcam todos os brasileiros obrigados a
ter vergonha na cara, e no art. 2o,
revogam-se as disposições em contrário. Mas há tanto tempo que se
espera por isso em vão, que convém
pensar em fórmulas alternativas.
Tomemos o metafísico assunto
do boi, por exemplo. Teve reunião
todo dia no Planalto, para decidir se
o boi seria confiscado ou não — até
que na quarta-feira decidiu o que
queria decidir. Se o governo fizesse a
boiteca, teria grande êxito, bastando que o povo cravasse seu palpite
sobre que dia da semana seria memesmo temlhor o confisco. Mas, ao"87%
da popupo, o Ibope avisa que
lação não têm confiança em Sarney". Parece, pois, evidente que o
povo não quer boi no prato, preferindo-o no pasto, desde que possa ver
todo dia o presidente pela televisão.
Bem, é verdade que tem um professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootécnica da USP, avisando que pelo menos 75% do gado
que vão para o abate no país foram
tratados com um hormônio que
atende pelo nome de dietilestilbestrol, do grupo dos estilbenes.
Em alguns casos, isso cria tumores
cancerígenos no organismo humano
e malformação fetal. É possível, pois,
que a população brasileira, que como é sabido dispõe de altíssimo nlvel de informação e cultura, tenha
aprovado em 87% a ação do presidente, por achar que sua excelência
estava defendendo a saúde de seus
concidadãos, não querendo que o
boi saísse do pasto de jeito nenhum,
preferindo um país mais vegetariano
e mais humano, onde os bois morram de velhice.
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DESENVOLVIMENTO PSICOLÓGICO DA CRIANÇA
• Psicólogos: Monica Arruda. Sérgio Tostes e Brermo Pinheiro
Auditório cedido pela Clinica
ca Dr. Wilson Luz Botafogo
-Tel.' 2364613
Inscrições: Trav. Santa Lsocádia, 20

ESTÉTICA
BELEZA
CLASSIFICADOS

JB

SEXO

EM CASSETE

Depois de catapultar-se de sen gabinete
de psicanalista para a
política, com incursóes pelo jornalismo, literatura e cinema, o sempre solicitado Eduardo Mascareilhas (foto) amplia
agora seu raio de
ação irrompendo
num rush rápido pela
área do videocassete.
Acaba de gravar
um de uma hora integralmente dedicado á
sexualidade, assunto
que ele pretende ter
esgotado.
0 cassete, que estará no mercado dentro
de mais ou menos um
mês, explica, por
exemplo, entre muitas outras coisas, por
que é tão grande —
cerca de 30% — o nú-

-, l$if ^ ' j^j

--

-5

.

mero de mulheres
que gostam de apanhar.
•

«

.. 2.

• Em tempo: segundo
o autor, a fita é propria para menores de
18 anos.
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Dose dupla
Para quem gosta da boa música hojeé um dia
especial.
No Municipal, apresenta-se em noite única,
depois de um estrondoso sucesso em São Paulo,
o pianista russo Mikhail Rudy.
Na Sala Cecília Meireles, toca o Quarteto Sibelius, que encerra uma excursão de sucesso pelo
pais, tendo como destaque o violoncelista Aarno
Noras, considerado pela crítica um dos cinco
melhores do mundo em seu instrumento.

PROGRAMA PARA O SEU LAZER
.amiaAiina
r»l/"i
BARRACUDA-RIO

A arando podida da Cidade Maravilhosa é a
categoria iiTconforto do «.muoso.Beiraeu-

Tols.: 265-3997
corto e música ao vivoTOé 3" a sábado. Manna da GKSna.

285-0946

SIMONE: SOMENTE HOJE E AMANHA
.

ai

temporadaide sucesso no
Com orando pesar para seus lâs. a empolgante Simono termina sua

de Moita Franco. 296 T. 2394448

SUCESSO EM FORMA DE MULHER BONITA

Watusi entra em cena. A
É o eus «empre comentam aqueles que assistem Gotdan-Wo. quando
Impar de representar, dançar e cantar. Tudo isto.
par deseu talentoflsico.se aliam a sua maneira
Franco. 296 T. 239-4448
liderando mais do 150 artista». De 2" a domingo. Afranio de Mello
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com Boston Pops

RÁDIO JORNAL DO BRASIL FM 99,7
l.O.MPK.t. O DISCO

polyGran.
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DIAS 16,17,18 E 19 DE OUTUBRO
NO CAjNECÃO
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PILÃO

apresentam
Qualidade (UNIÃO)
O MELHOR VIOLONISTA DO MINHO"

"THESE FOOLISH
THINCS"
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R. C. Q. Prod. Cinemat. Teat. e Art. Ltda.
e Canti Prod. Art. Ltda. APRESENTAM

Sát»

ELAINE
CRISTINA

RUBENS
DE FAIXO
em

M

Dias 9,10 e 1 1 de Outubro, a partir
das 23:(X) horas.Couvert -Cz$ 100,00

p/hL/mE
Av Atlântica. 3.264 Cobertura Copacabana
Informações pelo Tel ; 255-8812

CURSO PARA PAIS

¦ ¦ ¦

Restaurantes - Shows - Bares e Boates
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• O trem da alegria está deixando de novo a
estação.

NOITE AZUL NA BAÍA DE GUANABARA

Sexta 10/10 e Sábado 11 /10
A partir das 22:30 h
Le Meridien Copacabana - Av. Atlântica, 1020
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Trem à vista

Apesar de já contar em sua folha de pagamentos com um contingente de quase 12 mil fundonârios, o Congresso Nacional deve andar com
falta de pessoal.
A Câmara dos Deputados abriu inscrições
para mais um concurso de admissão de funcionários, com mais de 300 vagas prometidas.
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Zozimo

Não que o organismo do brasileiro
não esteja acostumado com veneno. O
leite importado da Irlanda do Norte
veio com excelente dose de radioatividade, com uma contaminação dez vezes superior ao limite máximo permitido pela Agência Internacional de
Energia Atômica. É preciso, pois, fazer
uma pesquisa para saber se a gente
não prefere leite ou não prefere carne.
45% dos habitantes da Grande São
Paulo, em outra pesquisa, acham boa
a idéia da volta dos militares ao comando da nação, "pois só as Forças
Armadas, Deus e o governo podem
resolver os problemas sociais". O governo, no momento, não pode resolver
tais problemas, pois está começando a
laçar o boi. As Forças Armadas, depois
de 20 anos, deixaram a situação mais
negra do que a asa da graúna. Só
mesmo Deus é que dá jeito nisso.
Um país dirigido pela pesquisa tem
também a possibilidade de aquilatar a
sinceridade de seus cidadãos. Mas eleições, por exemplo, o voto é secreto,
mas a pesquisa é pública. Assim, apesar de uma pesquisa dizer batata, o
resultado pode ser cenoura. Se o candidato sentar-se antes da hora na cadeira que postula, ou declarar-se favorável ao consumo da maconha, por
exemplo, não há pesquisa que resista.
Mas a pesquisa constante, sistemática, transformando-se numa segunda
natureza das pessoas, pode ser de muita utilidade.
Outro dia, por exemplo, um candidato ao governo do Rio cabulou um
debate numa universidade. Sua sobrinha, que o havia convidado em nome
do diretório estudantil, não conversou: "vou telefonar e dar um esculacho
nele", comunicou à imprensa e à posteridade em geral. Este é um caso
típico de pesquisa. O que acha a população do esculacho? Deve ser esculacho amplo, geral e irrestrito, ou moderado esculacho? Como reagiu o candidato esculachado? Aceitou democraticamente a atitude esculachante? Esculachou de volta? Respostas a essas
perguntas, formando o universo da
pesquisa, seriam muito úteis, não apenas para compor o perfil do candidato
como também para uma avaliação
mais precisa do processo esculachatório nacional.
Pesquisadores de todo o pais, univos.

ENGENHEIROS
Consulte a seção 514
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UMATRAJMSA
MUITO LOUCA
de Bill Manhoff

Direção e adaptação - GERALDO QUEIROZ
Cenário - JOSÉ DIAS Figurinos - ROSA MAGALHÃES
TEATRO SENAC
Rua Pompeu Loureiro, 45 - Copacabana - Tel.: 256-2641
De 4.° a 6.a f-, às 21:30h • Sáb. às 2O:30h e 22:30h
Dom. vesperal às 18h e 21:OOh
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sexta-feira, 10/10/86
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JORNAL PO BRASIL

Zózimo

Dúvida

Dobra
dinha
o Senador Fernando
Henrique Cardoso, que andava meio Jururu desde
para
que perdeu a eleiçãoPaulo,
a Prefeitura de São
recobrou nos últimos dias
duplamente o bom humor.
Primeiro, porque lidera
ás pesquisas de intenção
de voto para o Senado e
depois — e principalmente
— porque è o preferido como candidato a Senador
entre os eleitores do Deputado Paulo Maluf.
Os malufistas que preferem Cardoso para o Senado são mais numerosos
que os que votarão no candidato José Maria Marin.

Reta final
•••

O candidato Fernando
Gabeira está prometendo
¦ um festão no próximo dia
"20
no Canecão.
• A noite vai se chamar É
"8ó
Querer, terá como atrações Caetano Veloso, João
Bosco, Paralamas do Sucesso, Ivan Lins e Cazuza,
além do próprio cândidato, mais Rita Lee cantando
um hino especialmente
composto para a arrancada final da campanha de
Gabeira.
'•'
Para quem gosta, promete ser um prato cheio.

O Palácio do Planalto
náo chegou até agora a
uma conclusão sobre a decisáo do confisco do boi
gordo no pasto dos pecuaristas sonegadores.
Náo sabe se a medida
vai trazer votos para o
PMDB nas próximas eleicóes ou se vai esvaziar a
bola do partido.
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Rainha da
Inglaterra
Do Deputado Paulo Maluf a um repórter que lhe
perguntou por que ele em
sua campanha não atacava o Plano Cruzado:
— Ora, o Sarney está parecendo a Rainha da Inglaterra. Acontece tudo e ele
não é responsabilizado por
nada. Não vou ser eu que
vou atirar a primeira
pedra.

Posto avançado
A LBA já temfuncionando seu primeiro posto de
voluntariado no exterior.
É sediado em Washington e dirigido pelas Embaixatrizes Glaucia Baena Soares e Iná Castro
Alves.

Ameaça
séria

Boi vivo
• De um amigo desta coluna lendo ontem, entre dlvertido e irônico, o noticiario sobre o confisco dos
bois:
— Se no Porto de Santos, muito menor e mais
fácil de controlar, sumiram
toneladas e toneladas de
boi morto e congelado, o
que dirá dos bois vivos em
cima de quatro pernas espalhados por toda essa
imensidão.

mmWmBÍ

Pelo menos um conhecido pecuarista brasileiro
com propriedades no Uruguai — desses que vivem
aqui mas poupam lá — já
despachou um telex para
seus domínios explicando
a gravidade da situação
para o lado dos bois no
Brasil.
Nâo quer ver nenhuma
de suas reses cruzando a
fronteira.
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com
Kotia e Mauricinho Leite Barbosa
Patrícia Alencar em recente noite
de autógrafos

Roda-Viva
Lou e José Bonifácio de
Oliveira Sobrinho casamse dia 29 com direito a uma
grande recepção nos salões do Country Club.
Na esteira do sucesso de
Jane Fonda, a manequim
Monique Evans se prepara
para também lançar seu
videocassete com aulas de
ginástica.
Amanhece hoje no Rio,
com reserva no Rio Palace,
o jornalista inglês Rob
Neillands, do The Times.
Vem fazer uma reportagem sobre turismo no
Brasil.
O Sr José Eduardo
Guinle receberá dia 14 na
Revista Bolsa o Prêmio de
Marketing de 86 pelo desempenho do Copacabana
Palace.
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SobreiTMsiS:
CREPE JABUTICABA
CHARLOTTEOE
CHOCOLATE
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Os japoneses estão com
a corda toda na disputa
de uma autorização do
Governo brasileiro para
instalar aqui uma nova
montadora de automóveis
e caminhões.
Na fila já estão a Mazda,
a Nissan, a Mitsubishi, a
Daihatsu e a Honda.
Enquanto Brasília não
se decide, os pesos pesados japoneses jogam tudo
pela conquista dessa nova
fatia do mercado internacional. * * *
Esperam obter das autoridades federais uma resposta positiva assim que
for concretizada a associação da Volkswagen e
da Ford, o que deve acontecer antes do fim do ano.

Já tem nome e sobrenome o próximo Embaixador da Itália no Brasil: Antônio Ciarrapico.
Está sendo deslocado de Estocolmo.
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ISABOREAR-TB
AV.

BARTOLOMEU MITRE,
297-B Leblon
Reservas: 511-1345
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^^DWS14E15DEOUTUBBO-23:30 * FÁTIMA REGINA * WALTINH0
AV. SERNAMBETIBA. 6O0(O LEME DA BARRA)TEL.: 389-3385

Tel.: 247-0580

MUSA C/ATUM
DEFUMADO E UVAS
RISOTO DE FRUTAS DO
MAR C/ACAFRÀO
FRITADA DE CARANGUFJO
FRANGO RUBRONEGRO
LOMBINHO AO CURRY
C/ABACAXI E
FAROFA

RESTAURANTE

TI CE»

no TEATRO DA CIDADE (Tal. Z47-Í2«> Av. Epltéeio Peíaoa(lagoa)
Angélica
Joana
e
Moraas
de
Vinícius
entre

em EU SOU UM ESPETÁCULO
Horário: 4? a 6V. 21.30 • Sab: 20 • 22.30 ha • Dom: 20 hi

zzz. 2a feira no Caderno de Esportes.
H De 3a a domingo no Primeiro Caderno.
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Contrata

LOIRAS, MORENAS
E MULATAS
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diariamente * aécio flávio e banda
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Venha morrer de rir com

Zózimo Barrozo do Amaral
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Virá ao Brasil em novembro o
economista John Kenneth Galbraith.
Trazido pela dupla revista Exame-Rhodia, que patrocinou ano
passado a visita de Jean-Jacques
Servan-Schreiber, Galbraith fará
duas conferências, uma em Sáo
Paulo e outra no Rio, e, de quebra,
segundo um desejo seu, fará um
tour pela Amazônia.

;V( V(',TlUiV MARCOS VALLE

Rua Prudente do
Moraes. 729.

6» e Sábado às 23 H

• O atual, Vieri Traxler, em pleno
festival de despedidas, irá chefiar o
GSGE, uma missão itinerante que
trata de assuntos das Europas ocidental e oriental, no momento com
sede em Viena.

Quem vem

ARCA PRODUÇÕES E 0 TEATRO DA TERRA

\

O Deputado Márcio Braga, que
apoiava ostensivamente o Sr Joel
Tepet para próximo presidente do
Flamengo, desapareceu da Gávea
depois que o grupo de seu cândidato mergulhou no lodaçal das papeletas amarelas.
Esfumaçou-se ria poeira da campanha eleitoral.

¦ ¦ ¦

na. A fonte que forneceu a
noticia pertence à classe
médica e mostrou no caso
total irresponsabilidade.
Leila Pinheiro é atração
hoje e amanhã no Double
Dose.
Vitima de acidente automobilfstico, Sérgio da
Costa e Silva interrompeu
temporariamente sua
campanha política.
Presença rara no almoço, ontem, do SalntHonoré: Sr Antônio Carlos
de Almeida Braga.
Uma beleza a exposição
do artista pernambucano
José Cláudio, inaugurada
anteontem na Galeria Ipanema.
• O grupo de cerarrüstas
da Toki Artes inaugura dia
13 uma exposição no Caesar Park.

6«eSAbado às 22:30 H

MANASSES

Sumido

Aqui sem Dali
A exposição de 188 obras de Salvador Dali, montada há semanas
em Sáo Paulo e visitada por milhares de pessoas, náo virá para o Rio.
Não se encontrou um patrocinador depois que o Governo Estadual, acionado e mais preocupado
com eleições, fingiu que náo ouviu.

«AMBASCIATORE'

Um grande grupo de mulheres se reuniu ontem no
Bife de Ouro para almoçar
e festejar o aniversário de
lonita Guinle. Entre as
presentes, D Neuza Brizola.
A galeria Place des Arts,
do Copa, inaugurou ontem
uma coletiva de 40 artistas, cujos quadros já apareceram nos cartões de
Natal da Unicef, que está
comemorando 40 anos de
fundação.
O Ministro José Guüherme Merquior recebendo
para jantar na Embaixada
em Londres em torno do
ex-Ministro e Sra João
Paulo dos Reis Velloso.
Náo é verdade que o Embaixador Rouildo Costa
vá fazer operarão de safe-

MAZZOTTI

• Desabafo do assessor de comunicação social do MEC, Paulo da
Costa Ramos, ao comunicar o resultado da licitação promovida peIo Ministério designando as agéncias, ao todo, sete, que de agora em
diante ficarão responsáveis por
suas contas:
— Infelizmente, a atividade publicitária ainda é considerada marginal por largos e importantes segmentos do Governo. Não sei se é
herança ou náo mas em alguns
setores a palavra propaganda è
encarada como palavrão de médio
porte. * . *
• Resta agora saber qual o alvo da
farpa.

A Receita Federal lavrou um tento importante na repressão ao contrabando de carros estrangeiros, semana passada, ao identificar Juizes
Federais de São Paulo que distribulam com farta generosidade liminares de mandatos de segurança
contra a importação de veículos.
Está agora cassando liminar por
liminar e partindo para a apreensão
dos carros, a maioria Mercedes do
ano.
Calculam os responsáveis pela
blitz que devem ter entrado no pais
pelo menos 60 automóveis beneflciados pelas decisões judiciais irregulares.
• * *
Um dos Juizes já foi afastado.
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Palavrão

Mutretão

tAII-ÁUlÁJLUINA
tel 220-Ó997

VOCÊ que gosta de dança;
que é jovem e feminina;
que é bailarina (formada ou em formação)
Compareça à seleção, se puder atender aos
seguintes quesitos:
Altura mínima
1,70m
Idade
até25anos
Experiência em dança imprescindível
Aparência excelente
nível
de corpo e facial)
(a
Horário de trabalho 22hàs1,30h
PLATAFORMA I oferece:
Salário Cz$ 4.000,00 (iniciais)
Contratação na forma da legislação trabaIhista.
Ajuda de custo, incluindo alimentação, durante
o período de ensaios.
As interessadas deverão comparecer para seleção e entrevista, com a Sra. SÔNIA MARTINS, no
horário das 16h às 18h, às segundas, quartas e
sextas, munidas de 1 foto 3X4.
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PHAiA.
NA COflWÍ. COM €8T£ ANÚNCIO. 0ANH6 UMA TOAiHA 06
275^997
FONE
MSO
<021)
WO SUL 1»
- FONE {p21|266-1596
AV. COPACABANA, S00 LOJA B

Pizzas • Massas • Carnes •"Vinhos
l-stacimiamento próprio
Ruu ('osme Velho 174 — Cosme Velho
Tels.: 26S-H04H e 205-12W)

NA ILHA DOS PESCADORES

w

NA ILHA DOS PESCADORES
O HM DE SEMANA COMEÇA MAIS CEDO
_ Ma do Tubirle (fwo Pilmius) mr»* i» <"**» vuMtte
¦Ma; - —

aOR e mais, roía òe
ímúM • Ja»»»»: — NEGUWHO DA B£l»
mul»,ls'
lamba, «tonto dança"t« " sta" *
Ilha.
lomini> — » |a lamcaa híjoaía ia

ILHA ÜM AMBIENTE ALEGRE.
TRANQÜILO E SEGURO.
-/

Infor

Errada da Barra, 793

Tel. 399.0005

Rua Adalberto Ferreira, 32 • Leblon-RJ

Apoio Especial
FUNFIP

Roteiro turfitico
— Indiscutivelmente, o melhor rodlz» do Centro. 8 casa de Ted
TED'S CHURRASCARIA
Merino. oonhecidisaimo artista da TV., tem publico certo. E. nao poderia ser diferente. Suas carnes sao sempre
paloi rtxtaurantM Bov
frescas a de excelente sabor. Tudo de primeira qualidade, t bastante variada a opção em carnes na Ted s. que serve
chope. Os

I\^s%l,v' %*v^jco^^^k/^wjwíJZ/on/yr ^

BEBER Minon Murad

também ótimos aoonwannamantoa (tomate, aipim, agrião, am» sempre sohinho). Tiram muito bem o
amantes da boa cama já deaoobrirtm na Ted's um de seus melhores redutos. Por tudo isso essa é uma casa que
recomendo. Marreca*. 29 tal: 282-3309

Tijuca. Botafogo a Copacabana...
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AS CASAS DO MAURO—
muitos, mas. nem tanto em.q^f^^^S^I^

**«
P™105 <**m ""^
™ Xidade^fiSuIrarites até que tem
Jesus, situado na Caneca. 53. ó baslante »P»Çoaa daro. »'^i?^to^2^5*p^d^^.o*an^
Mauro
i^SSÍJÍASrSSSi,«
demaior
"tomedor
opnjto
onde
de
sábado,
no
Almoço
23-0 tel: 240e
na
Debret.
Ao
entardecer
so Mauro".
™í^rcúta rSamxtoree. Localiiaoo
umdos maa ''«^«*!n^r-0
m.o.mj O Nabona
Luii Rea O Bendorm tem luxo .menor, conlono. h,j«ne. sendo ainda
Cb^cobn^ccíve^iSco ouoonsumacao
c/,bdbora".
seca
came
-^bjW-ü^^
de
boa
tem
^X^treoas.
Mri»P«l»^-"-—.rA -,*„¦. ¦¦co]ldí>" "camarão
tem
chope claro e'escuro. Entre os carros chelesde
"frangoseu
ao catupirv"
"peella
com creme de mimo . conoo .
grelhado
è
bacalhau
de
portuguesa",
. posta

DA LÍNEA C, «mVc* Redonda, onde éit™caoBn«eWM
NA
"
- FESTA
Yvonne Cuiv7 da Cunha. Outro colunista, do
\\OSm... Anotei no Novo Miraga
COMERCÍARIOSfle...
mi
i„™.i t™„...
»nX.
Jornal
Transa*. a6 anos.
de Setembro., 373)...

LA

\- jM Célia Regina, Cepün, Arpa. AtouJfodteftliva. 270 - Leblon
E9
2íasábado,del0àa,22hon»K.»>rai'^,o>*t2às'» &taiâpríajt,entopraí«rio.
.

POMME

D'OR

"«JNHA
Ntutrcç^ocal
fccal^ °Cefleu«
OJConcun» rWWA DOS
SECVR. no ÇkAe r^ico
amanni. como S^-^Çlube
Opção, José Marques, pcomww
pfomww amanhe,
jámal Opçéo.
jlmal
â~h~ ~' 5,"mh"' v'>"
V"* (28
Padroao UrtarJetoe Paulo Boc«uva^^o^08**1
MelsonSenise.
JuloPadroaoUnal*«oePauloBoc«uva^u^^C:^^.á,'^a^f,^6"1
Senise. Julo
(Atlântica. 1936W): Melson
<«>.in.,
[hanâa... João Klebar
KJebar foi o show do Hotel Hothon. promovido pela IL Oreal e outros...
no sirm
festejou nr,
Sírio ¦e IUbanfts...

Quem passa defronte nâo imagina o quanto é espaçoso e confortável esse excelente restaurai; classe AA. especializado em

de^s
cardápio onde passeiam
variadissimo e bem preparado"mariscada
impecavelmente. tem um"coquillos
"rebeda
"cvequinha
ShnSSxS^UmatSSrkfS
como ;?*í?n«^„^'^9^J^
Monta
Cario",
caneca",
des fruits de mer".
desfiada com abóbora",
^*&>A^SSS5 X?S???SZ
nâo Ura o olho JtaonSSSTÍJS
da cozinha para
martros a garcâos. profissionais de gabarito, cuidam cera nada sair errado. Comandando pala manhã o La Pomme D'Or. o soe» Martins
„-__,_
certificar-se de que tudo saia a contento. A noite é a vez do soo» Zezinho verificar e comandar.
„
marcadoseus encontro, no
Sempre quo poiso dou uma cherjada eo La Pomme D'Or. Tum dos meus restaurantes preferidos. E. de murta gente ,mr»rta^uetam
funaona de domingo a
—,Zl.JZ.i „V..,.„.,„
entre um drinque e outro, decidir seus negócios enquanto aguardam o almoço, por sinal bastante conoomdo. A casa
mstfluranto „.„
confortável
para. „V^.,m
domingo para almoço e jantar. Tem garagem e manobreiro
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HORÓSCOPO
MAX KLIM
ARIES — 21 de março a 20 de abril
dia dará ao ariotino momentos de muita realização
pessoal e profissional em quadro que acentuará instantes de contentamento e felicidade. Isso refletirá em
seu comportamento mais íntimo, fazendo-o mais próximo das pessoas a quem realmente quer.
TOURO — 21 de abril a 20 de maio
São bastante desfavoráveis as indicações da regência
geral de sua sexta-teira. Você poderá empreender
novas negociações e associações com fito de lucro e
de tudo isso tirar o melhor em termos de proveito
pessoal. Ainda sâo positivas as indicações quanto a
sua vida sentimental.
GEMEOS — 21 de maio a 20 de junho
Este será um momento de afirmação para o geminiano
que. apesar de atravessar, no correr do dia. alguns
instantes de debilidade nos negócios, mostrará toda a
sua notável capacidade criadora e receberá reconfortadora presença do sexo oposto, em clima muito benéfico e atraente.
- CÂNCER — 21 de junho a 21 de julho
Ho|e se consolidam as indicações de uma positiva
influência que vai moldar seu comportamento diante
de alguns problemas da rotina. Superando-os você se
sentirá beneficiado e se posicionará de forma otimista
para os outros relacionamentos. Satisfação interior.
LEÃO — 22 do julho a 22 de agosto
A sexta-feira, a par de toda a influência equilibrada para
os seus negócios, lhe reserva instantes de notável
afirmação sentimental, com acontecimentos e encontros que deixarão marcas profundas em sua vivência
afetiva. Você descobrirá novos caminhos para sua
vida.
VIRGEM — 23 de agosto de 22 de setembro
Este ê um momento em que o virgiano terá a seu favor
um bom quadro de influências materiais, mas no qual
se sobressai a presença forte do sol em sua segunda
casa zodiacal. com notável possibilidade de mudanças
em sua maneira de suprir materialmente a própria vida
LIBRA — 23 de setembro a 22 de outubro
Afetividade. dedicacão e um quadro de fortes interesses materiais satisfeitos, seráo os pontos de destaque
em um dia que para se completar, basta apenas que
você se dê um pouco mais em carinho aos que c
amam. Saiba ser romântico e temo no trato amoroso.
ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembro
Uma disposição bem equilibrada substitui os instantes
de insatisfação que marcaram seus últimos dias.
Procure centrar suas atenções e todo o seu notável
temperamento na procura da satisfação interior. Quadro que mostra notável posicionamento para o amor.
8AGITARIO.— 22 de novembro a 21 de dezembro
A sexta feira será dominada por forte influência que o
fará agir prontamente em defesa de seus interesses e
acertar em todas as decisões que vier a tomar
Compensações no trato intimo, especialmente na
condução de problemas de família. Amor beneficiado.
CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de
janeiro
Este será um bom momento para o capricorniano.
contando hoje com a influência da Lua, dar-se a
trabalhos que mostrem sua notável capacidade de
estudar e equacionar os problemas Você viverá periodo de notável positrvidade afetiva, com recompensadores instantes de afirmação.
AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro
Buscando um posicionamento onde náo agrave in
fluências estranhas, você se recompensará com um
dia que poderá lhe dar os mais compensadores e
benéficos momentos om sua vivência pessoal. Sào
boas também todas as influências que dizem respeito
aos seus interesses de família.
— 20 de fevereiro a 20 de março
Indicações bastante equilibradas para um dia em que o
fará
merecedor de atenções e poderá, com
pisciano se
isso, obter a tão necessána satisfação de seu própno
ego. Tudo lhe sairá a contento no trato sentimental,
casa que pode lhe dar gratas surpresas.
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Rita Lucato

Luiz Paulo Horta

O solo pianistico de Mikhail Rudy
¦ às complexidades da Sexta sinfoçfl
£ nia de Shostakovltch, passando pe•3™^
ia música de câmara, o fim de semana do
jtio
~inais oferece uma programação musical do
alto interesse.
J Dividindo público com Mikhail Rudy
<o que no Rio de Janeiro de boje já não
chega a ser um problema), apresenta-se
Jioje, na Sala Cecília Meireles, o Quarteto
Sibelius — quarteto de cordas finlandês
$ue tem um de seus pontos fortes no famofio violoncelista Arto Noras. Ex-aluno de
I>aul Tortelier, Noras venceu, entre outros
ioncursos, o Tchaikovsky de Moscou (bem
pintes do brasileiro Antônio Menezes), e foi
um dos inspiradores do quarteto, que surgiu em 1978, incorporando os violinistas
Seppo Tukiainen e Erkkl Kantola, e a viola
jfle Veikko Kosonen.
< O programa do quarteto é da maior
densidade: começa com o Quarteto K. 575
'de
Mozart, prossegue com o Quarteto op.
95 de Beethoven (chamado Serioso), e term<na com um quarteto em ré menor de
Sibelius que também subtítulo literário
'(Vocês
intimae), e é uma apaixonada "conflssão" do compostitor.
£ Igualmente densa é a Sexta Sinfonia
de Shostakovltch que a Orquestra Sinfônica Brasileira interpreta amanhã à tarde
sob a regência de Pedro Calderón (em
programa que também tem Arnaldo
Pohen, como solista do Concerto n° 2 de
Rachmaninov). Do final dos anos 30, a
Sexta segue-se à mais famosa sinfonia de
Shostakovltch. A Quinta foi um sucesso
Imediato, apesar da pressão política que
pesava sobre o compositor. Por este ou por
outro motivo, Shostakovltch escolhe para
à Sexta um "molde" nada usual: a sinfonia
iomeça com um longo e trágico largo, a
que se seguem dois movimentos rápidos:
urn espirituoso sherzo e um galopantè fina1c. O contraste entre o inicio filosófico e a
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Paulo — O pianista russo Mikhail
Rudy, exilado há oito anos na França,
SÁO
depois de ter rompido com o marxismo — "eu sou o típico herói da teoria marxista porque só ao romper com ela consegui a
minha individualidade" — faz hoje uma única apresentação no Teatro Municipal do
Rio, quando apelará para seus dons "mediunicos" ampliados pelo taoismo e trará das
esferas astrais a música de Brahms, Chopin,
Mozart e Prokoflev.
A filosofia religiosa do taoismo me
ajuda a ter uma relação quase mediúnica
com esses compositores, e através de exercicios taoistas tenho a impressão de que a
música vem de dentro de mim. Mas o sucesso não me pertence.
Elogiado publicamente pelo lendário
pianista Arthur Rubinstein após conquistar
aos 22 anos o primeiro lugar no concurso
Marguerite Long, em Paris, Rudy, hoje com
33 anos, foi aplaudido pelo maestro Herbert
Von Karajan no último Festival de Salzburgo. Junto com o público, o maestro pediu
bis.
A URSS tornou-se opressiva demais para o talentoso Rudy que, aos 24 anos, durante excursão a Paris, pediu asilo político:
Èu precisava ser eu mesmo. Mas a
adaptação foi lenta. Só depois de quatro
anos é que me senti parte da comunidade
francesa. Até então, não conseguia acreditar
que não havia ninguém me reprimindo. Não
tenho partido, não acredito na política.
O sucesso veio rápido. Rudy já tocou na
Filarmônica de Londres, na Herkulesalle de
Munique e na Filarmônica de Roterdam.
Teve o privilégio de se apresentar ao lado de
Mstlav Rostropovich, violoncelista russo, e
também exilado político. Rudy está convencido de que não é só a técnica o que faz um
músico ser bom:
É preciso ter a sua própria individualidade, e isso eu conquistei.
É caso de se dizer que a música ocidental agradece a Marx.
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Quarteto Sibelius: tukiainen e kantola (violinos), Kosonen (viola) e
Noras (ceio)
tier, Bach, Beethoven, Mozart, Mignone e
outros.
Hoje, às 21 horas, a TVE homenageia os
10 anos de falecimento de Benjamin Britten, o mais famoso compositor inglês deste
século, com um programa em que Roberto
Ricardo Duarte estará regendo o Brasil
Consort em Les illuminations (para soprano e orquestra, sobre versos de Rimbaud) e
na Simple symphony para cordas. O Brasil
Consort é uma jovem orquestra que vem
crescendo de produção, e que no ano passado apresentou-se na Casa de Ruy Barbosa sob a regência de Sir Michael Tippett.
Formada por solistas em atividade no
Rio de Janeiro (membros da OSB e de
outras orquestras), ela teve cómo núcleo
original o Quarteto Bosísio, onde tocam
Paulo Bosísio (l°-violino) e David Chew
(violoncelo).
Hoje, em Belo Horizonte, começa o Io
Encontro de Compositores LatinoAmericanos, promoção da Fundação de
Educação Artística que tem o apoio da
Funarte e o patrocínio da Promig. O encontro reúne nomes expressivos da música
do Brasil, Argentina, Uruguai, Equador
etc., e estende-se até o dia 15, desdobrado
em inúmeras atividades.

leveza do final chegou a causar espécie, na
época; hoje, já não se estranha nada, e a
Sexta tomou lugar entre as produções
mais características de Shostakovitch. O
artista que parecia ter sido forçado a
curvar-se antes as normas do "realismo
socialista" conseguiu, nesta e em outras
obras, dar vazão ao seu mundo pessoal,
desenvolvendo uma linguagem sinfônica
sente a presença do roeclética onde se
mantismo, da "narrativa musical" de Mahler, das asperezas da nossa época — tudo
isso amalgamado por um pensamento muslcal convincente.
¦ Também hoje, na Sala Cecília Meirelès,
apresenta-se (às 18h30min) um trio camerístico de primeiro nível, formado por Noel
Devos (fagote), Ana Devos (violoncelo) e
Maria Lúcia Pinho (piano). Mentor dos
melhores fagotistas brasileiros, Devos nasceu em Calais, obteve em 1951 o Io prêmio
no Conservatório Nacional de Paris e em
1952 estava chegando ao Brasil, para reforçar a Orquestra Sinfônica Brasileira a conÉ hoje o
vite de Eleazar de Carvalho.
centro de uma verdadeira "escola do fagote", que já lhe permitiu formar conjuntos
de câmara só com este instrumento. O
programa de hoje tem peças de Boismor-
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53c CAMPEONATO BRASILEIRO MASCULINO
Partidas m lecionadas:
MASCARENHAS(RJ) x CAPIBERIBE(PE) Inglesa¦
(1o rod) — 11P4BD -P4BD 2IC3BD -C3BD 3)P3CR
7)P3D
C3B 4)B2C -P3CR 5IP3R -B2C 6)CR2R -0-0 -C4TR
•P3D 8)0-0 -P4R 91P3TD -B3R 10)C5D
-PxP
-P4B
-P4T12IB2D
14)PxP 13IP4CD
11IT1C
T2B 15)PxP -PxP 16)T5C -D1BR 17IP4B -T7T18IC1B -T6T 191C3C -C2T 20)T5T -TxT 21)BxT
-R1T 24IB5D -T2R
C1B 22)C7B -B2D 23)BxPC -TxC
27)C6R -D2R
25)CxPBD -PxP 26)CxB
28)PCxP -T2T 29IB8D -D1R 30ID2D -C2R 31IB6C
-T2D 32)CxB (1 — 0)
(1o rod) —
FILGUTH (PR) x TEIXEIRA (RJ) Catalã
31B2C -P4D 4)C3BR
11P4BD -P3R 2IP3CR -C3BR
-BxC
-PxP
-0-0
8)PxB
7)C3T
6)0-0
B2R 5)P4D
-B2C 11)PxP -B5R
P4CD 9)T1C -P3TD 101P4TD
-BxB 15)RxB 12IT2C -PxP 13)TxP -TxP 14)C5R
-D4D 18IP3B -C3D
C5R 16)T2C -TxT 17)BxT
-C3B 22)B3B
19)D2D -P3B 20)P4R -D4C 2DC4C
-C4D
P4B 23)PxP -PxP 24)C5R-P6B-C2R 2S)B4C-D7C
281D2T
26)B5B -PSB 27IT1BD
-C6R
-T1C
+
321R2B
31 )B3T
29)DxD -PxD 30IT1C
-C3: SBD (0-1)
—
LIMP (RJ) x LOUREIRO (RJ) Caro-Kann (2o rod)-B4B
1)P4R -P3BD 2IP40 -P4D 3)C2D -PxP 4)CxP
5)C3C -B3C 6)C3B -C2D 7)P4TH P3TR 8)P6T -B2T
9)B3D -BxB 10)DxB -P3R 11)B2D -CR3B 12)0-0-0
-B2R 13)C4R -0-0 14IP4CR -CxC 15)DxC -C3B
16)D2R -D40 17)PSC -DxPT 18)P3B -C40 19)PxPB6T 20)PxB -OxP+ 21)R2B -D7T+ 22IR3D
24)R2B -D7T+ 2S)R3D
D30+ 23)P4B -D6T+
D6C+ 2S)R4fl -D7B+ 27)RSR -P3B+ (0 — 1)
VIDE DIAGRAMA
HARO (SP) x M.ASFORA (PE) Reti (2o rod) —
1)C3BR -C3BR 2IP3CR -P3R 3IB2C -P4D 4)0-0
P4B 5)T1R -C3B 6)P4D -PxP 7)CxP -B5C 8)P3B B4T 9)P4CD -B3C 10)P4TD -P4R 11)CxC -PxC
12)P5T -B2B 13IC2D -PSR 14IC3C -0-0 15IC4D CSC 16)P48R -D3B 171P3R -C3T 181D4T -B2D19ID2B -C4B 20)C3C -C3D 21)C2D -P4T 221B2C
D3C 23)P4B -TD1B 24)B4D B1C 2SIBSB -TR1R
26)TD1D -B5C 27)T1BD -PST 28)BxC -BxB
29)PSB -B2R 30)C3C -PxP 31)PxP -T1C 32ID2D
-B3B
T2C 33IP6T -T2B 34)R2B -B1B 35ID2R
26IPSC -PxP 37)DxP -T2: 2R 38IP6B -PSD 39)PxP
-P6R + 40IR1C -DxP 41ID2R -D7B + 42)R1T -DxP
43)T1B -D5T+ 44)R1C -BxP 45)T4B -D7B +
46)DxD + -PxD + 471R1T -B3C 48)T4B -TBR
49IR2T TxT 50)BxT -B2B (0 — 1)
(PE) Catalã (3° rod) —
CASTRO (MG) x E.ASFORA
3)C3BR -P4B 4)P3CR
1)P4D -C3BR 2IP4BD -P3R-B3D
7)0-0 -0-0 8)CD2D
CD20 5)B2C -P3B 6)D2B
-P4R 9)PBxP -PBxP 10)PxP -CxP IDCxC -BxC
-D20 1SIB40
12IC3B -B3D 13)T1D -B3R 14)B3R
-04C 18)C5C -CxC
TR1B 16)D3D -C5R 17)D3R
-P3TR
21ID5T -B4BD
19)D*C -B1B 20IP4R
24)PxB -DxTD +
22)PxP -BxB 23)TxB -DxPC
-OxT +
2S)T1D -T8B 26)DxPB + -R1T 27)TxT
28)B1B -OSB 29)P7R -D1R 30)D6R -T1B 31)DxT
—
DxD 32IBSC (1 0)
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CARLOS DA SILVA

CRUZADAS
HOMZONTAI8 — 1 — forquilha de madeira ou de metal, munida de elástico, com
pedras, e usada geralmente por crianças para matar
que se atiram pequenas
passarinhos; 5 — pedaço de tábua ou sarrafo, em que se marca, por meio de
o número de animais ou objetos que se pretende somar no fim da
pequenos cortes,
contagem; 9 — manchar; difamar; 10 — desinôncia tônica do infinitivo dos verbos
da segunda conjugação, 11 — folguedo, usado no interior de Alagoas durante o
Natal, om que dois grupos numerosos, figurando negros fugidos e lndios..vestidos a
caráter e armados de compridas espadas e terçados, lutam pela posse da rainha,
acabando a função pela derrota dos negros, vendidos aos espectadores como
escravos; dança guerreira e canto dos cabocbs. ao som de pífaros e trombetas,
durante o auto dos quilombos; 12 — cérto ofldio venenoso de Angola; 14 —sub3tância que acelera a vufcanizaçèo da borracha ou permite que ela se realize em
temperatura baixa; aparelho destinado a atribuir a um feixe de partículas, atômicas
ou subatômicas, carregadas eletricamente. uma energia elevada; aditivo que toma
mais rápida a pega de um concreto; 16 — de outra forma; 17 — nociva; prejudicial;
18 — âncora, cujas unhas formam um só corpo e giram na extremidade da haste,
cravandose ao mesmo tempo no fundo; masteréu de gávea que espiga logo acima
do mastro real da gata; 20 — urgência de alimento; falta do necessário; 21 — o
limite da soma das áreas das faces de uma superfície poliôdrita inscrita na
superfície, ou circunscrita a ela. quando as arestas tendem para zero; 23 — uma das
quatro silabas de que se serviam os bizantinos para solfejar; 25 — zona de açáo no
combate defensivo, ou circunscriçfto territorial oonfiada a uma unidade militar;
temtório floristico que se caracteriza pela presença de notáveis espôcies endêmic&s. dentro de uma província; 28 — conjunto de capoeiristas que obedecem à
onentaçâo de um mesmo mestre, treinam regularmente em comum e se reúnem
num detorminado local; conjunto de elemontos fechado para uma operaçôo binária.
unfvoca e associativa, em relação á qual o conjunto possui o elemento identidade e o
;nverso do cada um do seus elementos; conjunto da manchas solares; 30 — que
náo sabe o que fazer; embaraçado, atrapalhado; 31 — nome de diversas plantas
sapotáceas; guapeba, 32 — carbonato natural do sódio hidratado acinzentado ou

)j 1^3
^

amarelado, que ocorre em forma de cristais ou massas fibrosas ou colunares, como
depósito de certas fontes ou lagos cuja água contém seda;
VERTICAIS — 1 — diz-se de qualquer processo ou dispositivo que tenha relação
com as partículas beta; em tecido, penas de aves ou pêlo de animal, lista em fundo
de cor diferente; veio ou filão, em geral de origem hidrotórmica. que contem
minerais metálicos; 2 — espócie do jarro com quo os gregos deitavam vinho nas
taças; 3 — cada um dos membros do coro. no teatro clássico; consta; 4 — adelo; 5
— pequena rede do pesca, circular, com chumbo nas bordas e uma corda ao centro,
pela— qual o pescador a retira fechada da água. depois de havô-la arremessado aberta;
6 entre os modernos teóricos do racismo alemão, diz-se dos europeus de raça
supostamente pura. descendontes dos árias, sem ascendência judaica; 7 — doença
nutricional de gado, caracterizada pela redução do açúcar do sangue e a presença de
corpos catônicos no sangue, tecidos, leite e urina, associada a perturbações
digestivas e nervosas; 8 — dança em que um dos cavalheiros náo tem par e. com
um sinal convencionado, toma a dama de outro; 13 — instrumento usado para medir
—
a quantidade de chuva calda em determinado lugar e em determinado tempo; 15 —
o altar do testemunho (assim designado pelas tribos de Rubem e de Gad); 18
croque com que, nos barcos pequenos os barquoiros se seguram aos ramos das
árvores, nas margens dos rios; 19 — espócie de páo do milho misturado com came
de porco, comum em certas regiões espanholas; 22 — máquina que serve para
introduzir água nas locomotivas; maquinismo, usado para levantar grandes pesos.
24 — tinhorào; 26 — (mit. germânica) tiu (assim designado pelos anglo-saxôes o
bávaros); 27 — deus dos antigos sírios; 29 — abrev.. une corda (em Música).
Léxica»: Mor; Melhoramento»; Monte AuiOo e Cesegovae.
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANIMOU
HORIZONTAIS — logotipo; sumo; ado; it; nômades; noveleta; íto; ba; ditirambo;
oculo; um; trama; obe; boi; luvas; amalgama.
VERTICAIS — lugo; om; gonetica; time; pada; ode; sinodo; osga; otorum. átomo,
vitoria; bouba; alala; mesa; tem; ova; ba; um.
Correspondência para: Rua daa Palmeiras, 57 ap. 4 — Botafogo — CEP 22.270.
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JERÔNIMO FERREIRA

LOGOGRIFO

A

1. abatido (8)
2. abismo (6)
3. alado (5)
4. andor (5)
5. asneira (6)
6. até agora (5)
7. certa borboleta (6)
8. contrário (6)
9. em que há assinatura (8)
10 entre os hobreus.
um dos nomes da
dtvindade (6)
11. fiança (5)

gancho de ferro (5)
leque (5)
melopéia (5)
registro de fatos
históricos (5)
rico (7)
sacudido (7)
salamaleques (9)
tnbo aruaque da
bacia do vaupós
(71
20. velho (5)
Petevre-Chwe:
14 I

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-se
determinado vocábub. cujas voeele já estfto inscritas no quadro
acima. Ao lado. à direita. * dada uma relaçío
da vrnte conceitos, devendo ser encontrado
um sinônimo para cada um. com o número

de letras entre parénteses, todos começados pela letra inicial da
palavra-chave. As letras de todos os sinônimos estão contidas
no termo oncoberto.
respeitando-se as letras repetidas.
Soluçôee do proMe
me n* 2163 Palavra-

chave: MNDBRANTI8MO
Parciais: Batismo.
Baio, Baioneta. Baseado. Bandeirismo. Baronta. Baronesa. Baionesa. Bandeta, Barato.
Bastardo. Bandeira,
Barda. Batena. Batedor. Bando. Bandear.
Baiano. Banditismo.
Bandeira

Problema
n° 2364
A

O

I

A

A
0
""¦¦Si
23
28
_

^
¦¦apr
29

27
~

-

I

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18
19.

FIM DE SEMANA

JORNAL DO BRASIL

———

sexta-feira, 10/10/86 o CADERNO B o 5
Foto
S6rgio Pinheiro
Foto de Sérgio

I

ia

v:
^SHKWjBHT
BSff:
~.
^f,
«p
'
m^,*mrsmmmm
; ISftiiW'tW'SA
mbBtor^^TinBlflfitMffiffi^Mi^^WiTr i'",J

TTfuTiil^fci

'^SpM^B^^^HHf
'•

i MMheaII: 75 9b
ts—>
m m™
m ^^^HPtfel^
ah.
iiilBH&TI WIp
,*fllk.>,<

-—^yj

Joaquim F. dos Santos•
boi gordo não aparece, o
¦ joelho do Zico não me3 lhora, o Gabeira também parece que não ganha —
mas nem tudo está perdido.
Quinta-feira, apenas mil gatinhas histéricas deram chiliques
no show dos Menudos, no Scala. Menudos, o nome está dizendo, é um grupo para quem tem
menos de 10 de QI. Em 84 eles
estiveram aqui. Mataram duas
mulheres pisoteadas, confundiram todo mundo com aqueles
¦

nomes de Ray, Rey, Riy, Roy,
Ruy e encheram o campo do
Vasco com mais de 40 mil adolescentes louquinhas. Agora os
Menudos voltaram, mas durante esse tempo as meninas foram
à escola, conheceram o Paulo
Ricardo e—como é próprio das
mulheres — abandonaram a
quem tinham jurado amor
etemo.
Na quinta-feira ninguém
contou o número exato de músicas apresentadas, mas parece
que foi alguma coisa em torno
de 680 baladinhas e 120 roques,

num show que durou — também não foi cronometrado —
umas nove horas. Muito chato.
Em 84 os Menudos ainda estavam inaugurando uma curiosa
espécie de idolatria préadolescente, fazendo com que
as mpninas trocassem fadas e
palhaços por meninos bem parecidos com os das esquinas e
praias. Principalmente balançavam o pélvis com um jeito
entre malicioso e didático, chamando-as para iniciar uma saudável e trepidante caminhada
pelo mundo da fantasia erótica.

200 quadrinhos
quadrinhos — não acabam. Na
de play-back e tiver Cz$ 200
quinta-feira o melhor momento
17
horas
qvinta-feira
&s
pode
poae se dirigir hoje às
foi quando uma menina de uns
e dizer "beijinho, beijinho, foi
fcdizer
tchau, tchaü" aos Menudos, 12 anos despediu-se publicaque amanhã já estarão no Para- mente de sua infância atirando,
ná e domingo em São Paulo. enlouquecida, sobre o palco e
Um dia eles voltam pois, ao na direção dos meneios pélvicontrário dos outros grupos, cos de Robby, o seu boneco
onde o John acaba brigando Fofão da Estrela. De resto é
com o Paul, e o Paulo Ricardo impossível ver os Menudos sem
com o Schiavon, os Menudos se lembrar de Nelson Rodrigues
não acabam. Pode ser que um balbuciando, lenta e gravemenum conselho aos jovens :
dia acertem uma formação on- te,
"Envelheçam, envelheçam".
de todos cantem bem e apresentem letras menos ridículas.
¦ Mais Show na página 7
Mas — feito o Fantasma dos

Tinham também uma músicahino, Não se reprima, perfeita
para esse tipo de aula. Agora
são apenas um punhado de porto-riquenhos com sindrome de
Peter Pan e fazendo aquela
mesma coreografia de sempre,
um pouquinho de golpes de caratè e outro pouquinho de voleios Michael Jackson. Pior:
machistas. No seu novo sucesso, Cara e coroa, decidem na
moedinha quem vai ficar com
uma garota.
De qualquer maneira, quem
estiver interessado num show

TEATRO

A

tragédia
Beatriz Bomfim

tragédia pequeno-burgueãk
tjk sa e provinciana de Dona
JLJL Rosita, a Solteira, a personagem-título da peça de Frederico
Garcia Lorca, começa temporada
hoje no Teatro Dulcina, sob a direção de Ary Cosiov. A história dessa
mulher, que ficou 25 anos esperando por um primo que foi para a
América, e manteve um fio de relaclonamento através da troca de
cartas, até descobrir que ele já se
casara, é narrada através de festas,
chegadas e partidas, objetos e detalhes, sem qualquer estrutura linear.
Tradução de Carlos Drummond
de Andrade—que conserva a visão
lírica, as metáforas e símbolos de
Lorca, num trabalho esmerado —
Dona Rosita, a Solteira, ou ainda A
linguagem das flores, ou ainda Poema granadino de novecentos, dividido em vários Jardins com cenas
de canto e dança, subtítulos do
próprio autor para a peça escrita
em 1935, não é apenas uma história
de amor mal-sucedido. Para Coslov, o mesmo diretor que levou Pedra, a tragédia, ao palco, a trama
tem outras leituras. Nas entrelinhas, há doces ironias, piedosos
traços caricaturais, acidez na retra-
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pequeno-burguesa
tação de burgueses para os quais a
aparência era o que mais contava
em seu miúdo universo.
Ary Cosiov não tinha qualquer
ligação maior com a obra de Garcia
Lorca. Até que, a pedido de Ângela
Valério — que faz Dona Rosita —
tomou o texto e mergulhou no universo muito particular do poeta espanhol, cujo cinqüentenário de
morte está sendo lembrado este
ano. Foi até Granada, seguiu as
passadas do dramaturgo, comprou
todos os livros que encontrou pela
frente, visitou exposições, e até voltou a desenhar, estimulado pelos
trabalhos do próprio Lorca, autor
do traço que ilustra o cartaz e os
convites da peça.
E, confessando uma certa ousadia, diz ter criado um espetáculo
"seria o que Lorca imaginou
que
seu texto para o paipara transpor "uma
volta afetiva a
co". Ou seja,
um passado remoto (escrita em 35,
tem o primeiro ato situado na virada do século), uma reprodução da
Granada idealizada contando a vida da pobre mulher, dentro de um
contexto muito especial.
Em minha cabeça — diz Cosiov
a peça só poderia ser encenada
assim. Lembra muito Tchecov, o
texto é lindo e resiste por si só:

Gostaria que a platéia fosse visualizando, através das cenas, que são
como fotografias de álbum de familia que ganham movimento, o que é
sugerido. Cenários e figurinos não
são reprodução exata de época, embora retratem uma cidade espanhola, com requinte nos detalhes. Os
personagens não usam castanhoIas, mas são espanhóis. Rosita tem
sua história contada a partir da
virada do século, e o segundo ato já
está situado entre 1910 e 1912,
quando algo já fervilhava. Depois
da primeira guerra e da débacle
dessa mulher bela e burguesa, que
se apaixonara pelo primo e não vira
a vida passar (parece com a Carolina, do Chico Buarque), só restava
mesmo mais uma guerra.
São 13 atores no palco, quatro
papéis principais: Rosita é interpretada por Angela Valério, a ama
por Elza de Andrade, a tia por Ana
Rosa, e o tio por Nélson Dantas. Os
cenários são de Anísio Medeiros, os
figurinos de Biza Vianna, e a música de Calque Botkay e Luís Antonio Barros, com coreografia de Regina Miranda. Num espetáculo que,
como sugere o subtítulo, tem canto
e dança, a coreografia cria alguns
números musicais, mas também
empresta sua versatilidade para

de

Lorca

posturas, gestos e poses. Há também, nesta peça de Lorca e na visão
do diretor Ary Cosiov, alguma coisa
de kitsch, "cafoninha", ao retratar
uma cidade da província que tinha
como modelo, no século passado, a
efervescente Paris. Almofadinhas,
rendinhas, gravatas com alfinetes,
roupas que revelavam a posição
social de pequenos-burgueses mais
preocupados com a aparência do
que com a essência das coisas, e de
solteironas ridículas que se vestiam
com apuro, embora não tivessem o
que comer, estão na peça. Aí, segundo Cosiov, o dedo de Lorca
aponta para a pequenez desse universo. Há ainda flores, rosas que
têm a ver com o outro subtítulo —
A linguagem das flores.
— Apeça—arremata—tem um
primeiro ato que lida com a visão
de mundo idealizada de uma Oranada da virada do século, o segundo tem ainda esta visão, mas com
tintas mais grotescas, de um humor
ácido, e o terceiro revela a tristeza,
registra o que acontece com tudo
isto anos mais tarde. Para percorrer
essa trilha entre a crítica e a tristeza, só seguindo o canal da emoção
muito forte.

Rostto,

por^^

Richard Riguetti

¦ Mais Teatro na página 8

DE CADA UM/Marieta Severo

E
Espectadora
Cleusa Maria
atriz Marieta Severo não
disfarça a coriyice quanA do fala de suas preferências musicais. Uma delas, claro, é
a música de seu marido, o compositor Chico Buarque. Seja em discos, que ouve freqüentemente, seja no programa da TV Globo,
Chico & Caetano, que recomenda enfaticamente aos telespectadores, por considerar uma das
melhores coisas que se está fazendo em televisão.
— Vejo ao vivo e na telinha.
Adoro. Não é por nada, não, mas
o próximo está imperdível, lindo,
um programa com a nata da música latino-americana — indica
com entusiasmo.
Mas assistir à TV, pelo menos
nosfins de semana, não chega a
ser um hábito da atriz. Ela que
não perde o Jornal Nacional durante a semana ("já é sagrado"), e
aos domingos, por exemplo, jamais liga o,aparelho. Prefere os
grandes almoços com os amigos
na casa da Gávea, durante os
quais fica à mesa repetindo cafezinhos e batendo papo até anoitecer. Nesse dia, dificilmente dispensa a comida da talentosa governanta Madalena, que faz o
"melhor rango do mundo". A não
ser que esteja com a família, ria
casa de campo em Petrópolis, no

privilegiada
Foto de Ana Carolina Fernandes
JFotoJe_Ana^a!!o!|na_Fer^^
santo sossego de Cristo, como
diz.
Aí, eu gosto de almoçar no
Chico Veríssimo, em Corrêas,
que, além de uma vista deslumbrante para uma cachoeira, tem
'^''y:' 'ii1,;
uma truta deliciosa.
Hf^^Hf'
De modo geral, se está fazendo
teatro, seu fim de semana começa quando termina o de quase
todo mundo: na segunda-feira.
Agora, porém, descansando de
três aparições seguidas em noveIas e lendo textos para uma futura peça de teatro, Marieta tem
tido finais de semana mais parecidos com o dos outros. Um bom
programa que aponta para os sá;
bados é um passeio pela feira de
ffej^^^^^HHElf1 swSpf^
.''A^SiSB
'
¦
; ¦¦; 1-3! ¦ Hfili^H
antigüidades da Praça XV, segui._
do das ostras frescas saboreadas
na restaurante Albamar.
É uma coisa que adoro fazer. Fico fúxicando bibelôs, pratos antigos. Besteirando pela feira, mais do que fazendo grandes
compras.
Mas um passeio que ela faz
questão de sugerir, a quem deseja
ilBBl^BBBM^^Hk
,.
^li'liwPI^'^fa^MIBBPf^Tl^MPW^^^^^MIiii,
... i
passar sábado e domingo fora da
cidade, é uma circulada pelas antigas fazendas de café do Vale do
Paraíba.
É um belo passeio, as fazendas estão superconservadas, e dá
para ser feito num final de semana.
Buzios
Marieta: na Prainha, fingindo estar em Búzios
No Rio, Marieta é freqüenta-

dora assídua dos teatros. Menos
as comédias escancaradamente
comerciais, aquelas cujas fórmuIas está cansada de conhecer.
Não vai de jeito nenhum. Em
compensação, viu e gostou muito
Sábado, domingo e segunda,
de
"um espetáculo comovente, com
"Do
grandes atores em cena".
masmo modo, recomenda Pedra,
e De
uma peça muito divertida,
braços abertos, pela "interpretação integrada de dois grandes
atores".
Em cinema, ela consegue ser
ao mesmo tempo seletiva e eclética. Prefere ficar em casa e assistir
um filme médio. Mas vai completamente às cegas se o diretor for
Fellini, Bergman ou Truffaut,
seus preferidos. Nas últimas semanas, um dos filmes que mais a
impressionou foi Kaos, dos Irmãos Taviani. Recomendação já
fora de cartaz. No seu lugar (Ricamar), entrou A Hora da estrela,
este, sim, uma recomendação entusiasmada da atriz.
— É um dos grandes filmes do
cinema nacional. Como Kaos,
inspirado em Pirandello, A Hora
da estrela é uma transposição
literária para a tela sem perder
nada.
Ao mesmo tempo, Marieta Severo adora o cinema infantojuvenil ("Fico pedindo a minhas
filhas para levá-las), como Histò1

ria sem fim, as fitas de Spielberg
ou comédias do tipo Apertem os
cintos, o piloto sumiu.
Levando uma vida cultural
agitada, embora diga que só vai a
estréias de amigos muito chegados, Marieta é sempre vista com o
marido nessas grandes noites.
Afinal, são muitos os amigos. Assim como esteve no Free Jazz, no
show de Caetano no teatro e na
Apoteose, ela está pensando em
ver James Taylor e Paco de Lucia, no Canecào. Dos shows que;
já viu — e que permanecem emcartaz — sugere,o de Simone,"um espetáculo lindo, de grande;
simplicidade, e com a cantora em.
grande estilo".
Mas não é o disco de Simone o.'
que a atriz mais tem ouvido ulti-.
mamente. Além dos de Chico, ela!
não pára de escutar Totalmente
demais, o LP que Caetano gravou ao vivo.
— Eu sempre gostei muito dele cantando. Esse disco traz ainda um belo e abrangente repertório. Uma maravilhosa salada da
MPB que ele sabe fazer.
Ninguém verá Marieta Severo
na praia num dia de domingo.'
Mas se chegar até a Prainha num
sábado, poderá vê-la por lá a tarde toda, tomando sol sossegadamente e fantasiando que se encontra em Búzios.
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De Godard,
dois inéditos

OnVETlVEA

Na tela alternativa,
"dark"
Dewaere
o
Wilson Cunha
noite, era 16 de julho de 1982, ele desistiu
UMA
de tudo: pegou a espingarda e deu um tiro na boca.
Montparnasse, bairro parisiense em que morava, ficou mais
triste. E incluiu nova personagem em sua já extensa lista.
Um suicídio inesperado, diziam
alguns; nem tanto, admitiam
amigos mais conscientes.
Patrick Dewaere simplesmente estava cansado de tudo
informou uma daquelas ceiebres fontes sempre anônimas.
Para ele, tudo começara
muito cedo, e aos 11 anos, em
1958, já participava de um grupo teatral onde encontraria, entre outros, Gérard Dépardieu,
Miou-Miou, e o cômico Coluche
recentemente morto em desastre automobilístico.
— Dewaere tinha um estilo
muito pessoal — afirmaria seu
companheiro Gerard Dépardieu. Um estilo que se foi tornando dark como sua própria
personalidade, enquanto se desenvolvia sua carreira.
O primeiro'grande sucesso,
nào por coincidência, veio em
1974, em Os corações loucos
(Les valseuses), onde Bertrand
Blier reunia o trio da época
teatral — Dépardieu, MiouMiou, Dewaere — à aura estelar
de Jeanne Moreau. Contando a
história de dois amigos soltos
no mundo, Les valseuses sur-

preendera tanto pela irreverència de seu tratamento como peIa presença cênica de Dewaere/
Dépardieu. Um filme que se
mantém pleno de interesse até
hoje, Os corações loucos é o
carro-chefe do Ciclo Patrick
Dewaere, que o Estação Botafogo apresenta rapidinho só este fim de semana.
Dividindo as marquiises, hoje um filme nem táo badalado
mais igulamente digno de atenção: Hotel des Ameriques 81.
Ali, sob as lentes de André Techiné, um cineasta em ascensão, Dewaere se deparava com
a beleza eternamente serena de
Catherine Deneuve. E o confronte dessas personalidades é
um dos grandes trunfos de Hotel. Amanhã será a vez de outro
momento menos badalado:
Themroc. Quinto filme interpretado por Dewaere, a seu lado já estava Miou-Miou, e o
sempre infatigável Michel Piecoli. Na direção, Claude Faraldo, um cineasta chegado ao experimentalismo anárquico —
ou no que a anarquia possa ter
de experimental — em que tema e forma eram deixados um
tanto à vontade. Entre seus filmes muito cultuados pelo público jovem, Bof...(71) Tabarnac
(75), além de Themroc, de 72.
Completando a mostra, o derradeiro encontro de Dewaere e
Blier — A filha de minha mulher. Seguramente, o menos feliz. Mas era um encontro sem
retorno.

CINEMA
PRÉ-ESTRÉIAS DE
AMANHÃ
9 1/8 SEMANAS DE AMOR (9 l/S Weeks). de
Adrian Lyne. Com Miokey Rourke o Kim Basinger. Amanha, à meia-noit», no Leblon-1, Av.
Ataulfo de Paiva, 391. (18 anos).
Um encontro casual entre uma mulher desquitada o um homem rico e obeio de amantes.
A MORTE PEDE CARONA <Ths Hitcher), da
Herbert Harmon. Com Rutger Hauer, C. Thomas Howell e Jennlfer Jason Lelgh. Amanha, à
meia-noite, no Leblon». Av. Ataulfo de Paira.
391. (16 anos).
Um Jovem da carona a um desconhecido a
passa a viver momentos de tensão e terror ao
ser ameaçado de morte pelo estranho.

ESTRÉIAS
HANNAH E SUAS IRMÃS (Hannah and Bar
Bleters). de Woody Allen. Com Woody Allen.
Miohael Caine, Mia Parrow, Carrie Fisher e
Barbara Hershey. Venaaa (Av. Pasteur, 184 —
205-8349), Barra-3 (Av. das Américas. 4.868 —
328-6487): 14h, 16h, 18h. 20h, 22h. Comodoro
(Rua Haddock Lobo, 145 — 284-2028): 15h,
17h, lBh. 21h. (M anos).
Comédia dramática sobre uma família que
ae reúne anualmente para comemorar o Dia de
Ação de Graças e aproveitam para fazer um
balanço de suas próprias vidas, suas relações
afetivas e suas conquistas profissionais. Produção americana de 1988.
¦ A partir de universos muito particulares,
discutindo o amor, a morte, o casamento, Woody Allen realiza um filme extraordinariamente
bem narrado. E que fala de perto à sensibilidade de cada espectador.
BOI ARUÁ (Brasileiro), desenho animado de
Chico Liberato. Música de Elomar Figueira e
Carlos Pita. Sala Deaasseia (Rua Voluntários da
Pátria. 88 — 286-8148): 20h. Lugares reservados por telefone (Livre).
O universo cultural do Nordeste, oombi*
nando tradições indígenas, africanas e europelas, mostrado através da historia de um fazendelro cujo poder é desafiado sete vezes pela
'. figura fantástica
do Boi Aruá.
LOUCAS AVENTURAS DE UMA FAMÍLIA
AMERICANA NA EUROPA (National Lampoon's Buropsan Vaoation), de Amy Heckerling. Com Chevy Chase, Beverly. D'Ângelo, Dana Hill. Jason Lively e John Astín. Roxy (Av.
Copacabana, B4S — 236-6245). Leblon-S (Av.
Ataulfo de Paiva, 301 — 239-8048), Carioca
(Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178):
14h50min. íehSOmin, lShlOmin, 19h50mln,
21h30min. Barra-8 (Av. das Américas, 4.666 —
325-6487): 15h, 16h40min. 18h20min, 20h,
21h40min. (Livre).
' Comédia sobre as aventuras, acidentes e
trapalhadas de uma família americana — o
casal a dois filhos adolescentes — que parte
a Europa depois de ganhar um prêmio
ft.'. para
num concurso de TV. Produção americana de
j 1988.
AS MINAS DO REI SALOMÃO (King Salomons
Mines), de J. Lee Thompson. Com Richard
I Chambarlain, Sharon Stone, Herbert Lom, John
Rhya-Davies e Ken Oampu. Odoon (Praça
Mahafan, Oandhi, 2 — 220-3836): 13h40min,
15h30min, 17h20min, 19hl0min, 21h. Btudioi (Rua do Catete, 228 — 205-7194). Copai (Av. Copacabana, 8o 1 — 255-0953). Ri»
Sol (Rua Marquês de São Vicente, 62 — 2744832), Barra-1 (Av. das Américas, 4.886 — 3256487), Tijuoa (Rua Conde de Bonfim. 422 —
264-5248), Madurelra-1 (Rua Dagrnar da Fonseca, 54 — 390-2338): MhlOmln, 18h,
17hSOmin, 19h40min, 21h30min. Ópera-B
(Praia de Botafogo, 340 — 552-4946), Samoa
(Rua Leopoldina Rego, 52 — 230-1889): 14h,
ÍShSOmin, 17h40min, 19h30mln. 21h20min.
(Livre).
Três aventureiros enfrentam canibais e animais selvagens em plena floresta africana, &
procura de um professor que foi torturado para
decifrar o mapa das minas do Rei Salomão.
Produção americana de 1985.
AS VIOLETAS SÃO AZUIS (Violeta are Blue),
de Jack Sisk. Com Siasy Spaoek, Bonnle Bedelia e Kevln Kline. Art-aáo Conrado 1 (Estrada
da Oávea, 899 — 322-1258): ÍShSOmin,
ÍShSOmin, 17hlOmin, ÍShSOmin. 20h30min.
22h20min. Art-Caaaahopplng 3 (Estrada da
Alvorada, Via 11. 2.180 — 325-0748):
14h20min. 18h, 17h40mln, 19h20min, 21h.
Brunl-Ipansma (Rua Visconde de Pirajá, 371 —
021-4690): 15h, 18h40min, 18h20min, 20h.
21h40min. Brunl-Ttjuca (Rua Conde de Bonfim, 370 — 288-2325): 14h, 15h30mln. 17h,
18h30min, 20h, 21h30min (14 anos).
Durante aa férias de verão, dois adolesoentes prometem ficar Juntos para sempre. Mas.
anos depois encontram-se e, enquanto ele está
casado e com filhos, ela dedicou-se exclusivamente à carreira. Produção americana de 1988
B... GOSTOSAS E T... ALUCINANTES (Temptatlona). de Dexter Eagle. Com Jenlfer Welles,
Jake Teague, John Leslie e Marlena Willoughby. Orly (Rua Aloindo Guanabara. 21): de 2* a
8*. ãa lOh. Uh30min, 13h, 14h30min, íeh,
17h30min, 19h, 20h30min. Sábado e domingo. a partir das 14h30min. Soala (Praia de
Botafogo, 320 — 268-2545): 14h, ÍShSOmin.
17h. ÍShSOmin. 20h. Tljuoa-Palaoe 8 (Rua
Conde de Bonfim, 214 — 228-46 IO). Aator (Av.
Ministro Edgar Romero, 238 — 390-2036):
15h. 16h30min, 18h, 19h30min, 2ih. (18
anos). Filme pornô.
SEXO EM FESTA (Brasileiro), de Michel
Cohen. Com Sandra Morelll, Solange Dumond e
Marcos José. Rex (Rua Álvaro Alvim. 33 — 2408286): de 2*a 6*. ãs lOh. 12h25min. 14h60min,
17hl5min, 19h40mín. Sábado e domingo, ás
13h. 15h55min, 18h20min, 18b30min. (18
anos).
Filme porco.

MOÇAS COM CREME N° S — De Bob Chinn.
Com Annette Haven. Vitoria (Rua Senador Dantas. 45 — 220-1783): de 2a a 8*, ãs 12h.
13h40mln, 15h80min, 17h, 18h40min.
20hJa0min. Sábado e domingo, a partir das
I3h40mln. Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 35 .— 266-4491): 14h. ÍehSOmin,
19h40mln. (18 anos).
Filme pomo.

CONTINUAÇÕES
O AMO DO DRAOAO (Taar of tba Dragon), de
Mlnhaal Cunlno. Com Mickey Rourke, John
Lona, Ariana. Leonard Termo, Ray Barry e
Carollna Kava. Sta Lola ¦ (JRua do Catete, 307
— 286-8296), LVdo-1 (Praia do Flamengo, 72):
»4h, íehSOmin. I9h, 2lh30mln Palácio-1 (Rua
do Paaaaio, 40 — 840-8541): I3h30min, íeh,
ÍShSOmin, 21h. (18 anos).
Um policial oondecorado pelo Departamento de Policia recebe uma perigosa e difícil
missão: acabar com o orime organizado do
Chinatown, distrito de Nova Iorque. Produção
americana de 1985.
CHORUS LTNE/EM BUSCA DA FAMA (Chorua
Una), de Richard Attenborough. Com Miohael
Douglas, Miohael Blevins, Yamil Borges, Sharon Brown, Oregg Burge e Cameron English.
ArVCopaoabana (Av. Copacabana, 758 — 2354895), Art-Sáo Conrado 2 (EBtrada da Oávea,
899 — 328-1258): 13h50min. 15h55min, 18h,
20h05mln. 22hl0min. Art-Caaaahopping 2
(Av. Alvorada, Via 11. 2.150 — 325-0746). Art.
Tijuca (Tua Conde de Bonfim, 406 — 254-9678):
14h45min, 16h50min, 18hS8mln, 21h (10
anos).
Baseado no musical de Michael Bennett,
encenado na Broadway. Um coreógrafo procura oito bailarinos para fazer a linha do coro e
para isso é preciso escolher, em clima de jrrande tensão, entre centenas de candidatos. Produçáo americana de 1086.
UM CASO ESCANDALOSO (Un Scandalo Per
Bane), de Pasquale Festa Campanlle. Com Ben
Oazzara, Oiuliana de Slo, Valeria DObici. Vittorio Caprioli e Franco Fabrizi. Studlo*
Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 — 2478900): 14h, 18h, 18h, 20h, 22h. (16 anos).
Um homem com amnésia é internado num
hospício durante um ano. Quando sua foto ó
publicada nos Jornais, várias pessoas pensam
conhece-lo: ele poderia ser o reitor de uma
escola ou um tipógrafo procurado pela polícia.
Produção italiana de 1988.
A OAIOLA DAS LOUCAS 3 — ELAS SE CASAM
(La Cage Aux Folies m — Wedding), de Oeorges Lautner. Com Ugo Tognazzi, Miohol Serrault, Michel Oalabru. Antonella Interlenghi,
Benny Luke e Saverio Vallone. Coper-TJjuca
(Rua Conde de Bonfim, 615): 16h, íehSOmin,
18h, 19h30min, 21h, Bruni-Copaoabana (Rua
Barata Ribeiro. 602 — 258-4588): 15h,
I6h40min, I8h20min, 20h, 2lh40min (14
anos).
O casal de travestis Renato e Albln recebe a
notícia de uma grande herança. Eles ficam
desesperados porque uma das cláusulas do
testamento diz que a herança só será entregue
ae Albln se casar e tiver filhos. Produção americana de 1986.
DETETIVE (Déteotlve), de Jean-Luc Godard.
Com Nathalie Baye, Claude Brasseur, Johnny
Kalliday, Jean-Pierre Léaud e Alain Cuny. Clnema-1 (Av. Prado Júnior. 281): 15h, 17h, 19h,
21h (14 anoa).
Policial que mistura uma historia de amor
com lutas de boxe e crimes da Máfia, ao som da
Sinfonia Inacabada, de Scbubert. Produção
francesa de 1985.
COMANDO DELTA (The Delta Force), de Menanem Oolan. Com Chuck Norris, Lee Marvin,
Martim w-i—m, Joey Blahop. Hanna SchygulIa e Robert Forster. Coral (Praia de Botafogo,
316: 14b30min, íehSOmin. 19hlOmin,
21h30mln. Brunl-Méler (Av. Amaro Cavalcante, 106 — 591-2748): 14h, 16b20min,
18h40mln, 21h (14 anos).
Um avião americano é seqüestrado para o
Oriente Médio e os reféns ficam sob a mira das
armas. Para libertar oa reféns entra em ação a
Forca Delta, especializada em atos terroristas.
Produção israelense de 1988.
A COR PUBPURA (The Color Purple), de Steven
Spielberg. Com Danny Olover, Whoopi Ooldberg e Margaret Avery. São Lula 1 (Rua do
Catete, 307 — 286-2298), Leblon-1 (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 — 239-5048): 13h, 15h45min,
lBhsomin, 21hl6min (14 anoa.)
A historia de uma mulher a quem é negada
tudo e que, lentamente, vai tomando consoíência de sua identidade, a partir da amizade com
uma cantora de blues. Produção americana de
1985, bSjSeada no livro homônimo de Alice
Walker.
KARATÊ UD H — A HORA DA VERDADE
CONTINUA (The Karatê Kid Part n), de John
O. Avildsen. Com Noriyuki Pat Morita, Ralph
Macchio e Tamlyn Tomita. Pathé (Praça Floriano. 45 — 220-3136): de 2» a 8a, ãs 12h, 14h.
16b, 18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 14h. Art-Madurelra (Shopping Center de
Madurelra — 390-1827), Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281-3628): 15h, 17h,
19h, 21h. (10 anos).
Na segunda parte da história, Mlyagi volta
a sua terra natal Junto com Daniel e reencontra
seu amor da juventude. Mas encontra também o
ódio de um ex-amigo de infância. Produção
americana de 1986.
ABES INDOMÁVEIS (Top Oun). de Tony Soou.
Com Tom Crulse e Vai Kilmer. Metro Boa vista
(Rua do Passeio, 62 — 240-1291). Condor Copaoabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —
265-2810), Largo do Machado-1 (Largo do Maobado, 29 — 205-6842): 14h. 16h. 18h, 20h,
22h. Com som dolby-stereo. (Livre).
Aventura de dois alunos da Escola de Pilotos da Marinha que treinam intensivamente
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Michel Piccoli: um
avarento empresário
em Passion

Christopher Plummer,
bem composto, em
Operação vingança
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A máscara final:
Dewaere em A filha de
minha mulher, nos
braços de Arielle Besse
Miou-Miou, Dépardieu,
Dewaere: um trio teatral
chegava ao cinema em
Os corações loucos

Para a tribo da meia-noite
A oferta nas prateleiras da meianoite continua farta. O Ricamar,
por exemplo, estará exibindo Antonieta, intrigante investigação sócio-psicológica de Carlos Saura, enquanto o Cândido Mendes tem proposta menos ambiciosa: Operação
vingança, de Charles Jarrot, com
direito à agente da CIA. Os dois
filmes, de qualquer forma, andavam fora desse circuito — o que
sempre é um crédito de sacação. Já
o Estação Botafogo vai de um titulo
mais tradicional: Brazil — o filme,
de Terry Güliant.
Dos três, apesar dos ferrenhos

adeptos de Brazil, Antonieta tem a
proposta mais fascinante: pesquisando o suicídio de mulheres, Hanna Schygulla chega a 1931, quando
Antonieta (Isabelle Adjani) pôs fim
à vida na Nôtre Dame de Paris. A
partir dai, Saura parte para o fascinante encontro com a morte (e a
vida) na sociedade mexicana. De
particular sensibilidade, o trabalho
de Isabelle Adjani. Já em Operação
vingança, se John Savage tem dificuldade em convencer como um
agente da Cia, Christopher Plummer de espião tcheco aparece sem-

pre bem composto; Marthe Keller é
uma beleza perdida.
No capítulo pré-estréias, dois titulos atraentes; 9 1/2 semanas de
amor, de Adrian Lyne, e A morte
pede carona (The Hitcher), de Robert Harmon. No primeiro, Adrian
Lyne (de Flashdance) conta com
Mickey Rourke e Kim Basinger para um filme que andou dividindo a
critica; no segundo, rifle na mão, o
eterno mauzão Rutger Mauer não
deixa dúvida a que veio. Serão noites movimentadas, sem dúvida. E
quem achar pouco sempre poderá
rever Criador em nova pré-estréia.

para ser os melhores pilotos de aviões supersonicos. Produção americana de 1986.

EU SEU QUE VOU TE AMAR (Brasileiro), de
Arnaldo Jabor. Com Fernanda Torres e Thales
Pan Chaoon Barnnaaa (Rua Cândido Benloio,
1.747 — 900-6746): 18h. 17h, 19h. 21h. (16

transforma num troglodita urbano. Filme sem
diálogos. Produção francesa de 1072.
CICLO PATRICK DEWAERE — Domingo: A
Filha ds Minha Mulher Q3eau Père). de Betr&nd
Blier. Com Patrick Dewaere. Arielle Besse eMaurice Ronet. Cineolube Bstaoáo Botafogo
(Rua Voluntários da Pátria. 88 — 288-8149):
16h e 20h. (18 anos)
Depois da morte da mãe, uma adolescente
prefere continuar morando com o padrasto, um
jovem pianista. Logo, seu relacionamento afetivo transformar-se em amor. Produção Francesa
de 1981.
SEMANA DA CRIANÇA — Amanha e domingo:
Pele de Asno (Peau d'Ãne), de Jacques Demy.
Com Catherine Deneuve, Jacques Perrin e Jean
Marais. Cineolube Estação Botafogo (Rua Voluntário da Pátria. 88 — 288-8149): 14h. As
sessões devem ser previamente marcadas pelo
telefone. (Livre).
Uma fábula com princesas, fadasmadrinhas e reinos encantados, com destaque
para a música de Michel Legrand. Produção
francesa.

REAPRESENTAÇÔES

a*

A MARVADA CARNE (Brasileiro), de André
Klotzel. Com Adilson Barros, Fernanda Torras,
Dloníaio Azevedo s Osnny Prado arlaW (A*.
Ministro Edgar Romero, 480—M14M|> 14b,
ÍShSOmin. I7h, ÍShSOmin. SOh, xlhaomln.
(Livra).
Comédia caipira sobra uma, moça à procura
de marido e um rapaz que deseja apenas duas
ooisas na vida: casar e oomer carne de boi.
Produção de 1986.
¦ Estabelecendo imediata em pat ia entre
suas personagens e a platéia, o filme doeliza
suave pelas vias do sertão e, embora tropece ao
chegar À cidade grande, traz para ob do asfalto
uma cultura tradicionalmente desprezada.
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Giuliana de Sio e Ben
Gazzara em Um caso
escandaloso; o filme
continua em cartaz apenas
no Studio-Copacabana
IRMA LA DOUCE (Irmã Ia Douce), de Billy
Wilder. Com Jack Lemmon, Shlrley MacLaine,
Lou Jacobi, Bruce Yarnell e Herschell Bernardi. Tljuoa-Palaoe 1 (Rua Conde de Bonfim, 214
— 228-4810): 14h, ÍehSOmin, 19h. 21h30min.
(10 anoa)
Comédia baseada numa peça musical da
Broadway contando a história de amor entre
um exemplar gendarme da policia francesa e
uma prostituta das ruas de Paris. Produção
americana.
a-^vA HORA DA ESTRELA (Brasileiro), de
l-f/' Suzana Amaral. Com Marcélia Cartaxo,
José Dumont, Tamara Taxman, Umberto Mag*
nani e Fernanda Montenegro. Ricamar (Av.
Copacabana, 360 — 237-9932): 14h40min,
18h30min, 18h20min, 20hlomin, 22h. (Livre).
O filme mostra o cotidiano de uma jovem
nordestina que tenta sobreviver na cidade
grande, embora seja completamente rejeitada
pela sociedade. Produção de 1085 baseado no
romance homônimo de Clarice Lispector.
¦
Um filme que exibe ser visto, sentido, vivi*
do, pensado e repensado. A arte de três mulheres — Clarice Lispector, Suzana Amaral e Marcélia Cartaxo — nos brinda com uma obra
brilhante e arrebatadora.
A OAIOLA DAS LOUCAS O* Cage Aux Folies).
de Edouard Molinaro. Com Ugo Tognazzi. Mienael Serrault, Michel Oalabru, Claire Maurier
e Remy Laurent. Palsaandu (Rua Senador Verguelro, 38 — 285-4653), Ópera-1 (Praia de
Botafogo, 340 — 552-4946): 14h30min,
16h20min, lehlOmin, 20h, 22h. (14 anos).
O casamento de dois jovens acaba virando
um escândalo quando a família da noiva desçobre que o noivo é filho de um homossexual,
dono de uma boate de travestis. Comédia franoeaa basearia na peça de Jean Poiret. Produção
francesa de 1979.
CARMEN (Carmen), de Carlos Saura. Com Antônio Oades, Laura dei Sol, Paço de Lúcia,
Cristina Hoyos s Juan Antônio Jimenez. Cándido Mendes (Rua Joana Angélica, 63 — 2279882): 14h, 16h, 18b, 20h, 22h. (14 anos).
Um coreógrafo procura uma bailarina de
flamenco para o papel de Carmen e acabam
vivendo na vida real a história que pretendem
encenar no cinema. Produção espanhola.
Um dos melhores exemplos, nos últimos
anos, de que cinema e dança podem estar no
mesmo ritmo. Graças aos arranjos de Paço de
Lúcia, á coreografia de Antônio Oades, á Camara diabólica de Carlos Saura e a um elenco
homogêneo.
A RORA DO ESPANTO (Fright Nlght), de Tom
Holland. Com Chrls Sarandon, Wllliam Ragsdale, Amanda Bearse, Roddy McDowall, Stephen Oeofreya e Jonathan Stark. Palácio (Campo Orando): de 2* a 8*, ãs 15h, íehSOmin,
18h40mín, 20h30min. Sábado e domingo, a
partir das íeh&Omin. (16 anos).
Um rapaz de 17 anos descobre que um
vampiro está morando na casa ao lado da sua.
Ninguém acredita nele até que ele resolve fazer
uma investigação por conta própria. Produção
americana.

TJSaat é3aoajnaso sobra o amor, a partir da
historia da um oassU que ss casou muito jovem
a aa aajtarou atola anoa dapoia, aem condições
para uma raoonriliaono. Prêmio de Melhor atriz
em r>""— para Fernanda Torres.
Realizando um filme para ser ouvido, tanto
quanto visto. Arnaldo Jabor volta a discutir
seus temas preferidos: os impasses e deaenlaoes da relação amorosa,
VTVA LA VTE (Viva Ia Vle). de Claude Lolouch.
Com Charlotte Rampling, Michel Piccoli, JeanLouis Trintignant. Charles Aznavour e Anouk
Almée. Lldo-2 (Praia do Flamengo, 72): 14h,
16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos).
A investigação policial sobre um estranho
coso. Um homem e uma mulher, que não se
conhecem, desaparecem no mesmo dia e na
mesma hora em circunstâncias semelhantes.
Produção francesa de 1084.
OS LADRÕE8 DO AMANHECER (Les voleurs
de Ia nult), de Samuel Fuller. Com Bobby de
Cicco, Veronlque Jannot. Stephanie Audran e
Viotor Lanoux. Jóia (Av. Copacabana. 880):
15h, 17h. 19h. 21h. (14 anos).
Dois jovens procuram trabalho numa agéncia de empregos e, como não conseguem, resolvem assaltar a casa dos responsáveis pela
agência. Produção francesa.
prjiK FLOYD — THE WALL — O FILME (Plnk
Floyd — The Wall), de Alan Parker. Com Bob
Oeldolf, Christine Hargreaves, Eleanor Davíd,
James Laurenson e Kevin McKeon. Largo do
Machado 8 (Largo do Machado, 29 — 2058842): 14h30min, íehlSmin, 18h, 19h45min,
21h30min (16 anos).
Um cantor de rook, trancado num hotel,
vendo filmes na TV, acaba misturando as imagene do filme com suas fantasias, sonhos e
recordações. Produção inglesa.
A VOLTA DOS MORTOS VIVOS (The Return of
the Living Dead). de Dan CBannon. Com Clu
Culanger, James Karen, Don Caifa, Thom Mathews, Beverly Randolph e John Phllbln. PalaClo-8 (Rua do Passeio, 40 — 240-6641):
lShlOmin. 14h50min, 18h30min, lShlOmin,
19h50min, 21h30min. América (Rua Conde de
Bonfim, 334 — 284-4246): 14hS0min,
16h30min, lShlOmin, 19h50min, 21h30min.
Madurelra 8 (Rua Dagrnar da Fonseca. 54 —
390-2338): 14h20min, 16h, 17h40min.
19h20min, 21h. (16 anos).
Dois amigos vão até um porão onde estão
corpos de mortoa-vivos. Acidentalmente deixam escapar o vapor de um tambor e os corpos
são reanimados. Produção americana.
O ÚLTIMO AMERICANO VIRQEM (The Last
American Virgin), de Boas Davidson. Com Lawrence Monoson e Loulaa Morltla. ArtCasashopping-1 (Av. Alvorada, Via 11, 1.160
325-0748); Art-Méíer (Rua Silva Rabelo, 20
849-4644): 14h, 16h46min, 17h30mln,
I9hismin, aih. Olaria (Rua Uranos, 1.474 —
230-8880): 14h, lBhSOmln. 17h40mtn,
ighSOmia. 21h20min. (18 anoa).
Comédia sobre três amigos adoleaoantss
que descobrem o sexo. Produção americana ds
1983.

DRIVE-IN
E.T. — O EXTRATERRESTRE EM SUA AVENTURA NA TERRA (E.T. — The ExtraTerrestrial In His Adventure on Earth). de
Steven Spielberg. Com Dee Wallace. Henry Thomas, Peter Coyote e Robert MacNaughton. Lagoa Drive-In (Av. Borges de Medeiros, 1.428 —
274-7999): 20h30min. 22h30min. Até dia 22.
(Livre).
Como um conto de fadas da era espacial, o
filme narra a história de um ser do outro
planeta que ohega á Terra e é encontrado por
Um menino de 10 anos. Produção americana.
Ficção científica, thriller, dramática comedia familiar. Steven Spielberg retrabalha vários gêneros e oferece o melhor da magia do
oinema. Talvez ainda mais emocionante, na
revisão, a bicicleta voando que corta a lua.

MATINÊS
SESSÃO COLA-COLA — E.T. — O extraterrsstre em sua aventura na terra—Lagoa-Drlve-In:
amanhã e domingo, às 18h30mln. (Livre). Dublado em português.
HB-MAN — O SEGREDO DA ESPADA MAOICA
— Barra-8 e Palácio (Campo Grande): amanha e
domingo, ãs 15h. (Livre).

MOSTRAS
CICLO PATRICK DEWAERE — Hoje: Hotel daa
Américas (Hotel dss Amerlquea). de André
Teohiné. Com Catherine Deneuve, Patrick Dewaere Etienne Chicot. Cineolube Estação Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 2867149): 18h 20h. (18 anos)
O encontro de um casal apaixonado num
hotel do interior da França. Produção francesa
de 1981.
CICLO PATRICK DEWAERE — Hoje. amanhã e
domingo: Os Corações Loucos O^es Valaeuses).
de Bertrand Blier. Com Oérard Dépardieu, Patrick Dewaere, Miou-Miou, Isabelle Huppert e
Jeanne Moreau. Cineolube Estação Botafogo
(Rua Voluntários da Pátria, 88 — 286-6149):
18h e 22h. (18 anos)
Dois amigos, sem trabalho, gastam todo o
tempo procurando aventuras e emoções fortes,
sem nenhum rumo definido. Produção francesa de 1072.
CICLO PATRICK DEWARE - Amanhã: Themroc
(Themroc Filia et Frére). de Claude Faraldo.
Com Michel Piccoli, Miou-Miou, Patriok Dewaere e Béatrice Romand. Cineolube Estação
Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 2868149): 18h e 20h. (18 anos).
Fábula sobre um operário francês que se
revolta contra uma existência estúpida e ao

VIDEO
VtDEO-BAR — As ÍShSOmin: Uma mulher é
uma mulher, de Jean-Luc Godard (versão oríginal com legendas em inglês). As 2ih: Serie
Nolr, filme policial produzido para a televisão e
dirigido por Jean-Luc Godard. Às 23h: One
nlght arlth the Blue Note, com Stanley Jordan.
Herbie Hancock. Ron Carter e McCoy Tyner.
Hoje. no Video-Bar Club, Rua Teresa Oulmarães, 92.
VtDEO-BAR — As ÍShSOmin: Serie Nolr, de
Jean-Luc Oodard produzido para a televisão
(inédito e em versão original). As 20h: Talklng
finada As 22h: The Cura. A meia-noite: Bring
on the Nlght. com Sting. Amanhã, no TV Bar
Club, Rua Teresa Ouünarães, 92.
VtDEO-BAR — As 20b: An Hour of Jasz, com
Bíllle Eokstein, Dizzy Oillespie e EUa Fitzgcrald. As 21h: Ons nlght with the Blue Note,
com Stanley Jordan, Herbie Hancock e outros.
As 23b: Oscar Petaraon the big for. Domingo,
no Video-Bar Club, Rua Teresa Guimarães. 92.
VtDEO-BAR CIÚME — As 20h: The Tokyo Conosrt. Aa 22h: Help. A meia-noite: Let lt Be. As
2h: John Lennon. Hoje. no Vídeo Bar Ciúme,
Rua Dias Ferreira, 259.
VtDEO-BAR CIÚME— Às 22h: Laranja mecanloa. A meia-noite: Huey Lewla and the news. Às
2h: Jlmt Hendrlx (The Rainbow Bridge). Amanhá. no Video-Bar Ciúme, Rua Dias Ferreira,
259.
VtDEO-BAR CIÚME — Às 20h: Fama. As 22h:
sCaddona Live (The Virgin Tour). À meia-noite:
Rod Btawart In Conoert. Domingo, no VídeoBar Ciúme, Rua Dias Ferreira. 259.
VtDEOS NO OIO — Hoje. ãs 22h: Bring on the
nlght. com Sting. Amanhã, ãs 20h: James Taylor In Conoert. Domingo, as 22h: The seoret
polloaa nan, com Sting, Eric Clapton e Joff
Beck. No OIO Baladas", Rua General San Martln. 629.
VtDEO-ÓPERA — Exibição de Otello. com Mário dei Mônaco. Rossana Carteri, Renato Capecchi e Plínio Clabasai. Hoje, ás 14h. 17h e 20h.
no Centro Giacomo Puooinl, Rua Siqueira Campos, 43 — sala 1.010.
VTOBO-SHOW — Exibição de Bring on the
nlght, oom Sting. Hoje. às 1 lh e 18h. no Clnsclube Zero. Rua Muniz Barreto. 81.
EU — Ficção cientifica da Videovicío premiada
na mostra competitiva do II Rio-CIne Hoje. e
ramanhâ ãa 21h45min e 23h45min: domingo,
ás 21h46min. no saguão do Cineolube Estação
Botafogo, Rua Voluntários da Pátria. 88.
NÚCLEO ATLANTIC DE VÍDEO — Exibição
doa vídeoa Rstrospsctlva do Olhar Eletrônico e
Do outro lado da casa, produzidos pelo Olhar
Eletrônico. Hoje, às 18h. 19h30min e 21h, no
Bolar Orandjean ds Montlgny, Rua Marquês de
São Vicente. 225. Entrada franca.
FILMES DE CHAPLTN EM VÍDEO — Exibição
ds Luaee da rlbalta, oom Charles Chaplin. Hoje,
às llh30min, na Faouldads da Economia. Av.
Pasteur, 2SO. Entrada franca.
VtDEOS DA RIOARTE — Exibição de Apaga-ta
Sésamo, de Miguel Rio Branco, e Tony Cragg.
de Arthur Ornar. Domingo, ãs 17h. no Parque
da Catacumba,— Lagoa. Entrada franca.
VtDBO-CTJÈNCIA — Exibição de Raio Laser.
Hoje. das 1 Oh ãs 17h. no Museu de Astronomia.
Rua Oeneral Bruce, 586 — São Cristóvão. Entrada franca.
VtDBO-SHOW — Exibição de Rocks America,
com o The Who. De Ss a domingo, ãs 14h. 16h.
18h, 20h. 22h. 6*a e sábado, sessões também à
meia-noite, na Sala da Video Cândido Mendea,
Rua Joana Angélica. 83.
VtDEOS NO URBI-UM — As 21h: Duran Duran
s Kurrtlunios As 23h: Showbls Livs 86, com
Style Council. A meia-noite: Live In Hamburg.
com Depsohe Mode. De 3* a domingo, no UrblUm. Rua Paulino Fernandes, 13.
VlDUO-CrÊNClA — As 18h30min: A Ciência
Investiga o Céu. As 17b: O Instituto Butantan.
Às I7h30min: A Conquista da Lua. As I8h:
Ralo Laser. Amanhã e domingo, no Museu de
Astronomia. Rua Oeneral Bruce, 586 — São
Cristóvão. Entrada franca

EXTRA

ANTONIETA (Antonieta), de Carlos Saura.
Com Isabelle Adjani. Hanna Schygulla. Carlos
Braoho e Ignáclo Lopes-Tarso. Hoje e amanhã.
á meia-noite, no Rioamar, Av. Copacabana,
360. (16 anos).
Uma mexicana se suicida na igreja de Notre Dame de Paris. Uma escritora, que prepara
um livro sobre mulheres que se suicidam, reconstituiu sua vida que é a própria historia do
México à época da Revolução. Produção francesa.
O REI DA NOITE (Brasileiro), de Hector Babenco. Com Paulo José. Marllla Pera. Vlcki Mllli-

De Passion (82) a série noire (86)
— os dois filmes inéditos de JeanLuc Godard a serem vistos este fim
de semana no Tejimagem, em cópias vídeo — o diretor realizou Detetive, Prénom Carmen e Je vous
salue Marie, este também exibido
no Telimagem. De Passion à Série
noire, foram quatro anos, e quase
tantos outros filmes, mas acima de
tudo Godard propõe a mesma discussâo (entre tantas): repensar o
cinema. Em Passion, a guerra econômica que se desencadeia entre o
avarento industriai Michel Piccoli e
a líder sindical Isabelle Huppert,
apoiada pela mãe Hanna Schygyulia, sofre novo rumo com a presença
da equipe de um filme dirigido pelo
polonês Jerzy Radziwilowicz.
Já em Série noire, Jean-Luc vai
fazer televisão para discutir, exatamente, o cinema. Com o subtítulo
de Grandeur e décadence d'un petit commerce de cinema, Jean-Luc
faz diversas alusões ao cinema
"clássico" — de La
grande illusion
a L'eternel retour — dá ao neurotizado diretor de TV vivido por Jeàiv
Pierre Léaud o sobrenome Bazin,
fala de Jean Vigo, e diante de um
cartaz de L'aventura, de Michelangelo Antonioni, organiza uma inter»
minável procissão de frases e intérpretes. Um de seus trabalhos de
maior precisão formal, em Série
Jean-Luc brinca com o jogo de fusoes e confusões que a eletrônica
televisiva proporciona, faz diatribes com os exemplos de "falha nos:
sa", mas o que interessa, realmente,
é a profunda discussão sobre o cinema E sua viabilidade. Em uma
seqüência, ao lado de Jean-Pierre
Mocky (também cineasta), Godard
fala sobre financiamentos. Talvez
seja um dos mais tristes, e patéticos, momentos de sua filmografia.A conversa de dois dinossauros, como definiu bem Alain Bergala no
Cahiers. O último papiro.

tello e Cristina Pereira. Amanhã, ãs 19h. no
SESC do Engenho de Dentro. Av. Amara Cavaicante, 1.661. Entrada franca. (18 anos).
Um paulista de classe média vive em dois
mundos completamente diferentes: Junto à familia tradicional e como explorador de mulheres em sua vida noturna.
BRAZIL... O FILME (Brazil). de Terry Oilliam.
Com Jonathan Pryce, Robert de Nlro, Katherine Helmond e Ian Holm. Hoje e amanhã, à
meia-noite, no Cineolube Estação Botafogo,
Rua Voluntários da Pátria. 88. (16 anos).
O tragicômico relato daa desventuras de,
um anti-herói solitário vivendo num pais ourocrãtico, onde possíveis erros de computador
trazem conseqüências desastrosas para as pessoas. Produção inglesa de 1085.
OPERAÇÃO VDIOANÇA (The Amateur). do
Charles Jarrot. Com John Savage. Christopher
Plummer, Marthe Keller e Arthur Hill. Hoje e
amanhã, á meia-noite, no Cândido Mendes.
Rua Joana Angélica. 63. (16 anos).
Depois da morte da namorada, assassinada
por um terrorista, durante um ataque ao Consulado Americano, um funcionário da CIA decide passar â ação. Produção americana.
LA ORTFFE ET LA DENT — De François Bel e
Oérard Vlenne. Amanhã, ãs ish30min, na
Aliança Pranoesa da Tijuoa. Rua Andrade Neves, 315.
Documentário sobre animais na África
Produção francesa.
CIRCUITO UNIVERSITÁRIO / PANORAMA
BRASILEIRO — Tema: Questão Indígena —
Exibição de Kuarup. de Heinz Forthman e Mato
Elasf, de Sérgio Bianchi. Hoje, às lOh. no
Oamaelns, Rua Manoel Vitorino. 625 — Piedade.

NITERÓI
ICARAÍ (717-0120) — Hannah e Suas Irmãs,
com Woody Allen. Às 13h30min. 15h30min.
17hS0min. 19h30min. 21h30min (14 anos)
Até domingo.
NITERÓI (717-9322) — As Minas de Rei Saiomão, com Richard Chambarlain. Às MhlOmin,
16h. 17hSOmin, 19h40min. 21h30min (Livre).
Até domingo.
CENTER (711-6909) — Loucas Aventuras de
tuna Familla Americana na Europa, com Chevy
Chase. As 14b50min. 16h30min, lShlOmin,
19h50min. 21h30min OJvre). Até domingo.
CINEMA-1 (711-9330) — Chorus Uno Km Busoa da Fama, com Michael Douglas. Às
ÍShSOmin. lShBõmin. lSh, 20hOSmin,
22hl0mln (10 anos). Até domingo.
WTNDSOR (717-6289) — As Violetas São Asuls.
com Slssy Spack. Às 14h30min, lehlOmin,
17h50mln. 19h30min. 21hl0min (14 anos).
Até domingo.
CENTRAL (717-0367) — O Último Americano
Virgem, com Lawrence Monoson. Às
14hl0min, 16h. 17h50min. 19h40min-,
21h30min. (18 anos). Até domingo.

RADIO
JORNAL DO BRASIL
AM 940KHi ESTÉREO

'Z

JBI — Jornal do Brasil Informa—de 2* a
aab., às 7h30min. 12h30min. 18h30mine ObSOmin.
Repórter JB — de 2* a dom. Informativo
às horas certas.
Além d» Notícia — Com Villas-Bòas Corrèa, às 7ho6min, de 2* a 6».
VI» Preferencial — Com Celso Franco,
de 2a a 6*. às ShlOmin.
No afundo — Com William Waack, de 2*
a 6» às 8h2Smln.
Na Zona do Agrião — Com João Saldanha, de 2* a 6*, às 8h35min.
Panorama Boonômlco — Informativo
..
econômico, de 2* a 6» às 8h45min.
À Margem da Notícia — Com Rogério
Coelho Neto, de 2» a 6*, às 9h40min.
A Opiniáo do Touguinhó — Com Oldemário Touguinhó: de 2* a 8» às
12h05min.
,
Encontro oom a Imprensa — Hoje às
suas pe»
fazer
13h. Os ouvintes podem
fruntas pelo tel.: 284-5500.
Bola Dividida — Com Sandro Moreyra,
de 2* a 8* às 17h05min.
Arte Final — Variedades — Com Luiz
Carlos Saroldi de 2* a 6». às 22h.
Arte FlnaU Jaas — Com Maurício Figuei.redo. Dom., às 22h.

FM ESTÉREO
9S.7MHI
HOJE
21 — Reproduções a raio laser. Requiem Alemão, de Brahms (Janowitz,
Krause e Haitink — 76:21): Soherso n° 4.
am ali maior, op. 54, de Chopln (Arrau —
12:05); Concerto em Sol maior, para
flauta i e orquestra, de Rõssler-Rosettí
(Szebenyi — 20:38). Reproduções convenoionals: Noturno em Re bemnl
maior. op. 9-8, de Scríabin (Neuhaus —
4:52): Sinfonias do Festlm Real do Conde
d'Artola. de Francoeur (Paillard —
20:00); Serenata para violino, orquestra
de cordas, harpa e percussão, de Leonard Bernstein (Kremer, Filarmônica de
Israel e o autor — 20:11): Fantasia para
alaúde. de Mudarra (Broam — 2:03).
• Durante o período da propaganda eleitoral. os clássicos em FM seráo transmitidos das 21h à meia-noite.
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SHOW

AótimaCida
está no Circo
Diana Aragão
sua raiva cabeleira, cantando, acompanhada só ao
COM
piano, normalmente com
uma taça com água ao lado, Clda
Moreyra arrebata platéias. Com todá justiça, pois é dona de um estilo
onde o convencional não tem vez.
É, se tem, é à sua maneira: escrachada ou irônica, passional. Mas
sempre emocionante. E, para provar, ela volta ao Rio — apresentando-se hoje e amanhã para a eclética
platéia do Circo Voador—no lançamento do seu terceiro LP, o primeiro pela gravadora Continental (que
anda pisando na bola na divulgação de uma cantora do quilate de
Cida).
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No roteiro destas duas únicas
apresentações — desde Julho, ela já
percorreu palcos do Nordeste a Porto Alegre e tem agenda cheia até o
final do ano — a própria cantora
destaca as músicas de que mais
gosta, em relação ao LP:
Balada do louco (Arnaldo Batista-Rita Lee), O mandarim, de
uma compositora de Curitiba, a
Jusse Campeio, Mágica lei da gr»vidade, do Paulinho da Viola e Capinam, Clara crocodilo (Arrigo
Barnabé e Mario Lúcio Cortes).
Todas estas composições estão
incluídas no show, assim como Revanche, do Lobão, No meu coração
(Kleiton e Kledlr), Sábias palavras
(Herivelto Martins), além de A idoIa, da dupla Dusek-Luiz Carlos
Oóes, a mesma de Una certeza, por.
favor. Em playback, devido á sonoridade das músicas, o público ouvirá ainda Clara crocodilo e Vocallse, também de Arrigo Barnabé, tema do filme Estrela nua, onde Cida
contracena.
Aos 34 anos, grávida de quatro
meses do jornalista Juarez Porto, a
cantora, além de queixas da gravadora, está com muita mágoa de Ney
Matogrosso (ele achou de gravar
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MERCEDES 8O8AI — Apresentação da cantora
argentina oom a partioipaçáo da dupla Kleiton
e Kledir. Canaoio, Av. Venoeslau Braz. 215
Cz»
(295-3044). Sáb e dom. àa 21h. Ingreeooa a
20O.00. arquibancada; a Cz» 280,00. mesa latorei e a Cz» 300,00, mesa oentral.
JAMES TAYLOR — Apresentação do oantor
acompanhado de banda. 6», as 21h30mln, Caneoio, Av. Venoeslau Braz, 21B (296-3044).
Sab, àa 21b, na Pça da Apoteose, 8ambódromo.
Ingressos a Cz» 80.00. arquibancada e a Cz$
100,00, pista.
cniA MOREYRA — Apresentação da cantora e
de Leoi Espianista. Na abertura participação
trmda e banda (8») e Mário Adnet (sáb). 8a e sáb,
ás 22h, no Cireo Voador, Lapa. Ingressos a Cz»
5O.O0.
LENINE — Apresentação do cantor e oompositor acompanhado pela banda Impávido Colosao De 8* a dom, àa 21h30min, na Caaa ds
Cultura Laura Alvlm, Av. Vieira Souto. 178.
Ingressos à Cs» 40.00.
— Apresentação
RIOARTE INSTRUMENTAL
do guitarrista e compositor Victor Blglione s
conjunto. Domingo, às 17h, no Parque da Cataoumba. Lagoa. Entrada tranca.
BOTO 8ABOLDI — Apresentação do saxofonistaegrupo. 8aeeáb, àa81h, naCsnárlo, Rus 19
de Fevereiro, 48 (8284188). Ingressos a Cz»
5O.00.
ADERSEN VIANMA — Recital ds música contemporAnea oom o compositor e violiata apresentando a Suite Floral. Domingo, às
16b30mln, no Museu do Ingá, Rua Presidente
Pedreira, 78(719-4149). Ingressos a Cz» 40,00..
FAIXO SOBRE RODAS — Programaçáo de domingo, a partir das 14b: grupo Ilusões Comicas, grupo Tá na Rua, Ballot Offtolna do Rio de
Janeiro, grupo Ases de Ouro e o oantor Everardo. Na Pça da Bíblia, Cidade de Deus, Jacaré paguá. Entrada frsnoa.
N"ATIVA—Apresentação do violonista Sidnay
Mattos e grupo. 8* • aáb. áa 81h. no Centro
Cultural ds S. Teresa, Rua Monte Alegra, 308.
Ingressos a Cs» 10,00.
MUUUBA CRUZ — Show da cantora. Hoje, às
18b30min, na ABI, Rua Araújo Porto Alegre,
71/9°. Ingressos a Cz» 8,00.
SHOW NA RUA — Apresentação daa bandas Etc
e Tal, Emoções Baratas, Balcão, Caaa de Doidos
e Estaoato. 6a e sáb. àa 17h, na Pça Rio Grande
do Norte, Rua Pernambuco, Engenho de Dentro. Entrada tranca.
MENUDOS — Show do grupo vocal. Soala 1,
Av. Afranio de Melo Franoo, 298 (239-4448). De
4* a 8a. àa 17h. Ingressos a Cz» 200,00. Último
dia.
PROJETO SEIS E MEIA — Show de Emílio
Santiago e conjunto. Teatro Carlos Gomas. Pça
Tiradentea s/n° (222-7881). De 2» a 8», àa
18h30mln. Ingressos a Cz» 25,00. Até dia 17.

UM VARÃO PARA BETE MULHERES — Revista de Jorge Murad e Betty Berguer. Direção
de Paulo Celestino. Com Lilioo, Wania Barros,
Liz Torres e outros. Teatro Rival, Rua Álvaro
Alvlm, 33 (240-113B). De 3* a 8a, às
18h30min; sab, às 18h. Ingressos a CzS
80,00.
A GARGALHADA DO PERU — Texto de Ougu
Ollmecha, Edy Star e José Fernando Bastos.
Direção de Edy Star. Com Edy Star, Leda Lúcia,
Jorge LafTond e Roberto Pallu. Teatro do America. Rua Campos Bailes. 118 (234-2080). De 5»
a aáb., às 21hlBmin; dom., às 20h. Ingressos
5», 8» e dom. a CzS 80,00, sáb. a Cz» 70.00.
CAMILE EM FLASH BACK — Texto de Brigitte Blalr. Show dos travestis Camlle, Fjjucam
Mila Sohnaidar e outros. Teatro Brigltte
Blalr, Rua Miguel Lemos, 81 (821-2958). De
4* a dom, àa 21h30mln. Ingressos de 4* a 8* a
Ca» 60,00 e sáb e dom a Cz» 80,00.
ELAS DÀO CERTO — Revista de Carlos Nobre,
José Sampaio e Cole. Com Cole, Nick Nloola,
Henriqueta Brlsbae outros. Teatro Rival, Rua
Álvaro Alvlm, 33 (240-1136). De 3a a 8a, às
21h; sáb, àa 80h e 82h30min; dom, às 18h e
20h30min. Ingressos ds 3a a 8a e dom a Cz»
80,00; 8a e aáb a Ca» 70.O0.

OAROANTA PROFUNDA — Apresentação do
grupo vocal. Sala Sldnev Miller. Rua Araújo
Porto Alegre. 80. De 3* a aáb, àa 18h30min.
Ingressos a Cz» 20,00. Até amanha.
NÓ EM PINGO D-AOÜA — Apresentação do
grupo de chorlnho. Paço Imperial. Pça. 18. De
8» a sáb, às lShSOmln. Ingressos a Cz» 30,00.
GONZAGUINHA—Show do oantor, compositor
e violonista acompanhado ds conjunto. Oaflslra Aaa Branca, Av. Men de Sá, 17 (252-4428).
4», 5» e dom, àa 23h s 8* e aáb, àa 24h. Ingressos
4a,BaedomaCz» 180,00; 8aeaábaCz» 200,00.

HUMOR
8ERQIO RABELLO — O NOVO HUMOR —
Espetáculo do humorista. Teatro da lagoa, Av.
Borges ds Medeiros, 1488(874-7999). 8a e aáb..
àa 22b; dom, àa 80b. Ingressos 8a s dom a Cz»
70,00 Sáb a Czt 1O0.OO (18 anos)
DEPRESSA ANTES QUE PROÍBAM — Show de
humor oom o cantor e compositor Jucá Chaves.
Teatro Carlos Gomas, Pça Tiradentea s/n° (2421047). Ds 6» a sáb, àa 21h30min; dom, àa 18h.
Ingressos 8* a Cz» 120,00;8aeeábaCz» 180,00
e dom a Cz» 90,00. Camarotes a Cs» 1800,00 e
galerias a Cz» 80,00.
BI MELHOR QUEM RI BKMVTNDO — Show de
humor com texto, direção e interpretação de
Bemvindo Sequeira. Direção musical de Calque
Botkay. Sobrado do Vlro da Ipiranga, Rua
Ipiranga, 84 (888-4782). Ds 4» a 8*, àa
81h30mln; aáb e dom, àa 80h e 21h30min.
Ingressos 4* e 8a a Cz» 80,00; 8* e dom a CzS
80,00 e aáb a Cz» ÍOO.OO.
DESCULPEM A NOSSA FILHA... PERDÃO A
NOSSA FALHA B — Texto, direção e interpretaçáo do humorista dormido Alves. Teatro do
Ibam, Lgo do Ibam, 1 (288-8882). a* e 8*, às
21h30min; sáb. às 20h e 22h e dom. àa 18h e
80h30min. Ingressos 8* e dom a Cz» 40,00; 6*
a Cz» BO.OO e aáb a Cz» 80,00. Estacionamento próprio.
EU SOU UM ESPETÁCULO — Show do humorista José Vasconcelos. Teatro da Cidade. Av.
Epitácio Pessoa. 1884 (247-3292). Do 4* a 8*. aa
21h30min, sáb, as 20h e 22h30min e dom, as
20h. Ingressos a Cz» 80,00 e Cz» 80,00. estudantes (só na 4*. 5* e dom).
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em seu último LP a Balada do
louco, carro-chefe de Cida há dois
anos).
— Foi meu maior desgosto este
ano. Achei péssimo, porque seria o
meu primeiro sucesso popular, e ele
sabia disso — queixa-se a cantora.
Mágoas à parte, Cida Moreira
estará cantando composições de
Brecht e Kurt Weül no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, na segunda-feira. Tem até um projeto de
fazer um disco somente com as canções dos autores alemães.
U Além de Cida, são vários os destaques do final de semana, a começar pelas duas únicas apresentações da cantora argentina Mercêdes Sosa, presença de amanhã e
domingo no palco do Canecão, em
companhia dos amigos Kleiton e
Kledir. São amigos de longa data,
com participações nos discos de
Sosa e da dupla gaúcha em seus
LPs, nas composições Vira-Virou
(Kleiton Ramil) e Semeadura (Vitor
Ramil e Fogaça), que fazem parte
do show de La Tucumana. A participação da dupla vale para as duas
noites.
Outro destaque é a volta de
Jards Macalé, desta vez na boate
Tiger, até amanhã, mostrando,
além de antigos sucessos, uma recriação do Hino Nacional (antes de
Fafá de Belém) e Rio sem Tom,
uma homenagem ao maestro Tom
Jobim. Como Macalé é sempre uma
surpresa, pode, na hora, pintar
mais alguma novidade.
E no domingo, a vitoriosa Simone encerra lotada temporada no
Scala II, no correto espetáculo dirigido por Flávio Rangel. A cantora
só se retira da cena porque viajará
para Los Angeles, para os trabalhos
de mixagem do novo disco, na praça em novembro. Portanto, aproveitem, apesar de que uma volta
àquela casa de espetáculos, no final
do ano, não está inteiramente descartada. E nas águas do pagode,
Jovelina Pérola Negra e Zeca Pagodinho continuam arrasando, apresentando-se na quadra do Salgueiro, sexta-feira e sábado. Caia neste
ritmo, porque vale a pena.

kè e o grupo BUly Blue. A partir das 20h.
Couvert de 3a a 8ae dom. a Cz» 40,00; 8a a dom.
a Cz» 50,00. Rua Siqueira Campos, 22S (2887341).

REVISTAS

TUTU POPOFF E MAURO 8ENISE — Apresentaçáo do contrabaixista s do saxofonista aoompanhadoa de conjunto. Sala Sldnsy Millor, Rua
Araújo Porto Alegre, 80. De 3* a sáb, às 21h.
Ingressos a Cz» 20,00. Até amanha.
SIMONE — Show da cantora acompanhada da
banda Amorosa. Direção e iluminação de Flévlo Rangel. Cenário de Mário Monteiro. Direçáo musical de Cristóvão Bastos. Soala 8. Av.
Afranio ds Melo Franco, 898 (239-4448). De 5*
a aáb.. às 22h; dom., àa 20h. Ingressos a Cz»
200,00 (mesa) e Cz» 100,00 (poltrona). O espetaculo começa rigorosamente no horário. Até
domingo.
HANOI HANOI — Show do conjunto de rook.
Teatro Ipanema, Rua Prudente de Morais, 824
(247-9794). De 4* a dom, àa 28h. Ingressos 4a,
8a a dom a Cz» 80,00 e 8» e aáb a Cs» 80,00.
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Macalè (na Tiger, até
amanhã) é sempre uma boa
surpresa. Cida Moreyra
canta de Paulinho da Viola
a Arrigo Barnabé, passando
por Lobão, Dusek e
Herivelto Martins
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FIM DE SEMANA

JORNAL DO BRASIL

GAFIEIRAS E PAGODES
PAGODE DO DELÍRIO — Lançamento do LP do
oantor Joel Teixeira. 6m, às 22h, no Circo Dellrio, so lado do Planetário (23B-7497). Ingressos a CzS 30,00, homem e mulher grátis.
ANA ROSELY — Apresentação da cantora e
conjunto SomoB Assim. 8* e sáb., às 21h, no
Clube do Samba, Estrada da Barra da Tijuca,
65. Ingressos a CzS 70,00.
NOITE DE PAGODE — Apresentação do oonjunto Brasil Samba Som. Hoje, às 22h, na
Unidos de Vila Isabel, Rua Barão de S. Pranoinco, 236 (268-7062).UNIDOS DE LUCAS — Programaçào: sáb., às 22h sambas enredos do
Carnaval de 87; dom., às 16h, pagode. Rua
Cordovil, 333.
PAOODB DA TIA RELY — Apresentação do
grupo Grafite. Hoje, àa lOh. na Rua 24 de Maio.
43. Entrada franca.
PAOODB DA BARRA — Apresentação de conJunto Transa Forte, Anezlo da Beija-Flor, Osmar do Cavaco, Valdir Silva e China do Cavaco.
8a, às 21 h. e dom, àa íeh, na Av. Sernambetlba,
trallsr Oxumare. Sem oouvert.
MAOIA TROPICAL — Programaçáo: 6a. Zé da
Velha (trombone) e conjunto Chapéu da Velha;

TURÍSTICOS

ARTES PZsASTICAS

LET IT BE — Programaçáo: 3a Equinóoio; 4a
Olub Olub; 8a Balaio de Oato; 8a e aáb, às 22b, o
cantor Oto Nelson; 6a, às 23h, Kartoum; sáb, às
23h, A Trilha; dom, Emoções Baratas. A caaa
abre às 21h. Ingressos de 3a a 8a e dom a CzS
30,00; 8a e sáb a Cz» 80,00. Rua Siqueira
Campos, 208.
BOTANIC — Programaçáo: 2a o ator e cantor
Paulo Paraná; 3a a peça Alto Risoo, oom Qlória
Horta, Maria Lúoia Vidal e Anatilde Juliáo; 4a
Renato de Carvalho (violão) e grupo; Ba performanos O Trem Noturno, de Maninha Cerrone e
Maroelo Caridad. Com Alice Borges, Jussara
Moreira e outros; 8a s sáb banda Jazz Brazil. 2a,
às 21h30min; 3a, 4a « 8a e sáb às 22h30min; 8a
às 22h. Couvert 2aaCa»80,00;3a, 4ae8aeeába
Cz» 80,00; 8a a Cz» 40,00. Rua Pacheoo Leão,
70 (274-0742).
EQUTNOZ — Programação: de 2a a 4a, Paulo
AfTonao (piano); 8a às 21h30min a cantora
Letioia; e àa 23h Manasses s trio; 8a s sáb ás
2 lhaomin a cantora a pianista Ana Mazzotti e
às 23h, Manasses Couvert a Cz» 80,00. Rua
Prudente de Morais, 729 (247-OBBO)
BARBAS — Programaçáo: 5a. às 22h o grupo
Corore Canto; 6* e sáb às 23h os cantores Didu e
Oisa Nogueira; dom, às 21h o cantor Lúcio
Mariano. Ingressos de 8a a aáb a Cz» 40,00;
dom a Cz» 3O.O0. Rua Álvaro Ramos, 408 (8418398).
8a OPÇÀO — Programação: Ba Gracinha (voz);
8a, Branco no Samba; sáb. àa lBh, Sambalaio e
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GOLDEN RIO — Show musical oom a cantora
Watusi e o ator Qrande Otelo à frente de um
elenoo de bailarinos. Direção de Maurício
Sherman, Coreografia Juan Cario Berardi. Orquestra do maestro Guio de Moraes. SoalaRio, Av. Afranio de Melo Franoo, 298 (2394448). De 2a a dom, às 23h. Couvert a Czt
200,00.
OBA OBA BRASIL — Show apresentado por
Luiz César. Com Olaria Cristal, Darto Filho,
Vera Benévolo, As Mulatas Que Não Estão no
Mapa e a orquestra do maestro Fraga. Rua
Humaitá, 110 (288-9848). Diariamente Jantar
dançante às 20h30min e show às 23h. Couvert a Cs» 200,00.
SONHO SONHADO DE UM BRASIL DOURADO n — Musical com arranjos e regência de
Silvio Barbosa. Coreografia de Walter Ribeiro.
Plataforma, Rua Adalberto Ferreira, 32 (2744022). Diariamente, àa 23h. Consumação a
Cz» 280,00, com direito a aalgadlnhos e bebidas nacionais.
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EXTRA
OBSERVAÇÃO ASTRONÔMICA — Observaçáo do céu orientada por monitores do Museu,
de Astronomia e exibição de vídeos. De 3a a
dom, a partir daa lSh (dependendo das condições do tempo) na Rua Qal Bruce, 888, S.
Cristóvão (880-7313 ramal 231). Oa visitantes
só poderão chegar ate às 19b30mln.
CIRCORAMA — Apresentação de trapezistas,
palhaços, leões amestrados e éguas dançantes.
Lgo do Tanque, Jacarepaguá. De 3a a 8a, às
31h;aáb. 4sl7hs21hedom, às 18, 17hs21h.
Ingressos na geral a Cs» 30,00 e Cz» 20,00.
crianças e nas cadeiras a Cz» 40,00 e Cz»
28,00, crianças.

POESIA

~~

PASSA NA PRAÇA QUE A POESIA TE ABRAÇA — Apresentação do grupo Poça D'Água.
Domingo, às 18h, no Largo da Penha, em frente
ao parque Shangay.

KARAOKÊ
LMELIQHT — Karaoké tradicional de 2a a sáb,
a partir das 19h, oom o apresentador Karan.
Couvert a Cz» 40,00. Rua Ministro Viveiros de
Castro, 93 (842-3898).
KARAOKÊ DO VOGUE — Diariamente, a partir
das 22h, o cantor e guitarrista Outo Angelicci e
às 23h30mln, karaoké oom música ao vivo
apresentado por Rinaldo Oenes e Mario Jorge.
Todas aa 4S, Festival da Karaoké. Couvert e
consumação a Cs» BO.OO (ds dom. a 8a) e Cz»
70.00 (8a e aáb). Rua Cupsrtlno Durão, 173
(274-4148).
CANJA De dom a 8a, às 20h30min; 8a e sáb,
as 20h, karaoké, onde o cliente canta acompanhado de 9B0 play-baoks (músicas nacionais e
internacionais, além de uma coleção de tangos
e boleros) ou de Armando Martinez (órgão).
Apresentação doa cantores Ernesto Pires e Mario Jorge. De dom. a Ba a Cs» 80,00 (oonsumaçáo); 8a s sáb. a Cs» 70,00 (consumação). Av
Ataulfo ds Paiva. 378 (811-0484).
KARAOKE — Play-backs nacionais e estrangeiros oom apresentação de Walter Jeremias. 8a
s sáb. às 21h, no Big Bear Tohé, Av. Copscabana, 1189. (289-3990). Couvert a Cz» 30.00.
KARAOKE CARIOCA — Karaoké com apresentaçáo de Marco Clnelly e Henrique Vasconcelos. Play-baoks, brinesdeiras e música para
dançar. De4aadom,ss21h.Consumaçáode4a.
8a e dom a Cz» 30,00; 8a s aáb a Cz» 40,00. Rua
Xavier da Silveira. 112 (2BB-3320).
KARAOKE DO VELHO TIO — 800 play-baoks,
brincadeiras e o grupo Play-Baok. Apresentação de Karlinhos Senra. Dom, àa 20h. na Av.
Maracanã, 1282 (288-8291). Couvert a Cz»
18,00.
MANGA ROSA — Programação: de 4a a sáb. no
1° andar, karaoké com apresentação de Gil
Spina e Edu Farah. Couvert 4a e 8a a Cz» 30,00
e 6a e aáb a Cz» 40,00. Consumação a Cz»
80,00. No bar, 8a e aáb, àa 22h, Luiz Venturlni
(ovation); dom ãa 18h pagode com o grupo
Nova Era. Couvert a Czt 30,00. Consumação 8a
e sáb a Czt 30,00 e dom a Cz» 80,00. Rua 19 de
Fevereiro, 94 (288-4998).
CHAMPAONE — Programação: 3a. Telinho da
Mangueira; 4a e 8a grupo Aaa Delta: 8a e sáb.
karaoké grupo Quarto Crescente; dom. karao-

Simone encerra domingo sua temporada
sáb.. Rio Dlxieland Band. Sempre, àa 23h, na"
Rua Abreu Fialho, 12 (204-0820). Ingressos a
Cs» BO.OO.
SALGUEIRO — Programação: 8a, às 23h, JoveUna Pérola Negra; sáb., às 22h, Zeca Pagodinho; dom, às 19h, conjunto Samba Rio Show
Rua Silva Teles, 104 Andaraí. Ingressos 8a a
Cz» 30.OO e mulher a Cz» B.OO.
DOMINOUEIRA VOADORA — Baile-ehow oom
a Orquestra Tabajara. Domingo, às 21h30min,
no Circo Voador. Lapa. Ingressos a Ca» 28,00.

CASAS NOTURNAS

JAZZMANIA — Programação: de 2a a 4a Dori
Caymmi ao violão; ds 8a a aáb, Toni Costa
(guitarra) e banda. Sempre, ãs 22b. Couvert a
Cz» 100.00. Av. Rainha Elizabsth, 789 (2272447).
PEOPLE — Programação: De 2* a aáb., às
20h3Oxnin, plano-bar com Athíe Bell; 2a às
22h30mln, Copa People de Música Instrumental 3a. àa 22h30min, grupo Frisnds; 4a a aáb, às
22h30min, a cantora Nana Caymmi. Dom. às
22h30min, a dupla Tavito e Ricardo Magno; ds
4a a aáb., à 1 h da manhã Bruce Henry Quarteto.
3a lh da manhã Betinho (violão); dom lh da
manha grupo Blue Joans. Av. Bartolomeu Mitre, 370 (294-0647). Couvert a partir das
22h30mln, de dom. a 3a. a Cz» 78,00; 4a e Ba. a
Cz» 100,00; 8a e sáb., a Cz» 120,00.
JOHNNY ALF — Apresentação do oantor e
pianista. 8kylab Bar, Rio Othon Hotel, Av.
Atlântica, 3284 (2B8-8812). Ds 8a a aáb, às 23h.
Couvert a Cz» 100,00.
ALÔ ALÔ — Programação: 2a a sáb, às
23h30min show Pura Magia oom a cantora
Maria Creuza. Couvert de 2a a 8a a Cr» 180,00;
8a e sáb. a Cr» 200,00. A partir das 22h30min, o
oonjunto da casa. Rua Barão da Torre, 388
(621-1480).
DOUBLE DOSE — Programaçáo: de 2a a sáb, às
19h, Beto Quartin (piano) e ás 22h, A Bonda ou
Nada: 8a, Para Sempre Vinícius de Morais; 3a,
Rosane Lessa (cantora); 4a, Rio Dlxieland
Band; 5a, pagode de Ivo da Mangueira; 8B o sáb,
Leila Pinheiro; dom, Chico Batera e banda.
Couvert a Cz» 100,00. Rua Paul Redfern, 44
(294-9791).
ROND POINT — De 2a a 8a. àa 18h, e 8a e sáb, às
22h, oonjunto Fogueira Três oom Alfredo Cardim (piano) s Haroldo Jobim (bateria). 8a e sáb,
às 18h, Sérgio Soolo (piano). De 3a a sáb, daa
UhsOmin às 14h30min, Fats Elpidlo (piano).
8* e sáb, às 23h30min, Nonato Luiz (violão).
Dom. As I8h, Ramblsr*8 Tradicional Jazz Band.
Couvert a Cz» 40.00. Rond Polnt Hotel Merldien. Av. Atlântica. 1020 (275-1122)
O VIRO DA IPIRANGA — Programação: 2a. às
22h, chorlnho com Dirceu Leite, regional Choro Só e Walter Moura (bandolim). 3a Qrupo RJ
Express. 4a e 5tt. às 22h. Canta Aracaju, com
Lula Ribeiro; 8* e sáb. às 23h, a cantora Andréa
França, às 24h. humor e música com o Trio de
Janeiro, a lh. Manasses (12 cordas); dom, às
22h. Olra Mundo. Rua Ipiranga. 84 (228-4782)
Couvert de 2a a 6a e dom a Czt 40,00; 8a e sáb a
Czt 60.00.

às 22b, Sol na Bossa; dom, chorlnho com Heicio Brenha (sax) e grupo. Couvert e oonsumação 8a a Cz» 30.00; 8a a Cz» 30,00 e sáb s dom a
Cz» 36,00. Rua Barão da Torre. 188(247-2183).
GIO SALADAS — Programação: 8a a dom, Blue
Chip; 8a, Nelslnho Laranjeiras e Eliane Moreno; aáb, Daniel DT5ane (violão). Sempre, àa 22h.
Couvert 8a a dom a Cz» 40,00 e 8a e sáb também
consumação a Cz» 4O.O0. Av. Gal San Martin.
829 (294-3848).
FESTA CIGANA — Baile-show oom a Orqueatra
Cigana do maestro Cláudio Patané s relançamento do livro Povo Cigano, de Cristina da
Costa Pereira- Hoje, às 22h. no Clube Lagolnha,
Estrada Joaquim Mamede, 128, 8. Teresa (2284488). Ingressos a Cz» 70,00.
das
CALÍOOLA — Aberto diariamente a partir
19h. De 2a a aáb., Ublratan Mendea (plano) e
oonjunto. De 3a a dom., Chiqulnho Botelho
Qiooonda
(plano) e grupo. De 4a a 2a a cantora
Vettori e Ernesto Gonçalvss (oontrabalxo). CouTart a Cz» 60,00. Consumação a Cz» 1 BO.OO.
Diariamente, a partir daa 23h. música mecãnle
ca oom oa discotecários Bernard de Caatejá
Maneio Maia. Consumação de dom. a 8a a Cs»
200.00.
180,00; 8a aáb. e vesp. de feriado a Ca»
Rua Prudente de Morais. 129 (287-1389).
23h a
PARATI — Programaçáo: 8a e sáb., às
cantora Fátima Guedes. Couvert a Cz» 80.00.
Niterói.
210.
Rua Presidente Domiciano.
21h,
FUB BAR — Diariamente, a partir daa
VleiHello (plano). Sem oouvert, Rua Antônio
ra, 17(841-8848).
CELSO ROBINSTEDI — Apresentação do cantor Dom., às 21h. no Antes e Depois. Travessa
Cristiano Lsoorte, 48(821-3278). CouvsrtaCs»
40,00.
MONOOL — Apresentação do oantor e oompositor. De 8a a dom, às 22h30min. no Amigo Frita,
Rua Barão ds Tons, 472 (287-4347). Couvert s
Cz» 30.00.
jy ÁFRICA — Programação: 8a e sábado, às 23h:
grupo África Ôbota. Couvert a Cs» 30.00. Rua
André Cavalcante. 88 (242-4139).
ONB-TWENTT-ONE — Programação: de 6a a
aáb, às 24h. a cantora Waleska. Consumação a
Cz» 100,00. De 2a a aáb, às 18h30mln. Beto
Quartin (piano). De 2a a 8a, àa 18h e dom. àa
21h, Hélolo Brenha (eax) e regional Chora
Baixinho. De 2a a aáb. àa SlhlBmin. Beto
Quartin (piano) e maestro Nelslnho. De 8a a
dom. a dupla Álvaro Luiz s Maria Praga. Hotel
Sheraton. Av. Niemeyer, 121 (274-1122). Consumação a Cz» BO.OO.
LOBBY BAR — Aberto diariamente a partir daa
llh. De 2a a sáb., às 19h a pianista Claudia
Perrotaede 8aa3a. ãs íah. o pianista DAngelo. Hotel Intercontinental, Av. Prefeito Mendes
de Morais. 222 (322-3200).
DUERE — Programaçáo: 8a ãa 21h o cantor
Joeé Alexandre; 8a àa 23h grupo Elea Que
Digam; aáb, àa 22h o oantor Lula Ribeiro.
Couvert 8a a Czt 20.OO e 8a e aáb a Cz» 30.00.
Estrada Caetano Monteiro. 1882, Pendotiba
(710-3436)

O emaranhado
da história
Reynaldo Roels Jr.
primeira individual de José
Cláudio no Rio de Janeiro,
A na Oaleria Ipanema, é uma
excelente oportunidade para o público julgar a popularidade que o
artista pernambucano adquiriu nos
últimos anos. Bem diferentes (na
temática, pelo menos) das telas que
lhe valeram o terceiro lugar na premiação da I Mostra Christian Dior,
as paisagens de José Cláudio representaram, desde que mostradas peIa primeira vez, um momento de
quase ruptura na cena artística
brasileira: recuperavam, para o circulo dos "artistas respeitáveis", a
tradição da pintura ao ar livre e a
paisagem como tema digno de tratamento.
José Cláudio tinha cacife para
enfrentar o desafio. Detentor de um
saber inegável, com pleno domínio
de meios, ele se lançou a um gênero
de pintura há muito abandonado
"arte séria", e buscou uma
pela
visualidade que se referisse especiOcamente á tradição local. O que
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realizou pode ser visto nas paisagens em exposição na Galeria Ipanema. Ele conhece os instrumentos
do pintor. Mais, conhece os artistas
brasileiros, de Guignard a Djanira,
de Volpi a Pancetti, para ficar apenas nos modernos. O que não lhe
falta são conhecimentos. Sua pintura está, aparentemente, de açordo com a tendência atual das recuperações e revisões históricas, dos
remakes a que se têm dedicado os
artistas no mundo inteiro. Com a
diferença que ele utiliza, como reffrrência, a arte brasileira.
A dificuldade que o seu trabalho
enfrenta é exatamente esta, a do
ponto de partida escolhido. É muito freqüente falar-se nas raízes da
cultura nacional, da necessidade de
se buscar o que é nosso etc. Ora»
toda a arte, como todo o pensamen-;
to em geral, se avalia pelas quêstoes de que trata. Tomar posse de
uma referência histórica não é o
bastante, é preciso que ela tenha
atualidade e, ainda, que a apropriação seja utilizada para acrescentar
tradição. E são bastante duvidosas
a questão que ele está recuperando
e o acréscimo que está fazendo,
justificá-los apenas por serem uma
referência é como julgar uma tese
de história apenas pela quantidade
de pés de página que contém: o;
principal é o texto, e não as autori->
Ou se acaba no emadades citadas."história
da cola e da
ranhado da
tesoura."
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Fazenda(1986),deJosê Cláudio: múltiplas referências
ao paisagismo nativo
VINÍCIUS — Diariamente, às 21h, a orquestra
de Cellnho do Piaton e os cantores Vítor Hugo.
Roberto Santos, Leona. Av. Copacabana, 1 144
(287-1497). Couvert. de dom. a 8a a Czt 25.00 e
8a e aáb. e vesp. de feriado, a Czt 40,00.
SOBRE AS ONDAS — Diariamente, a partir das
20h, o pianista Miguel Nobre e a cantora Consuelo. Depois o oonjunto de Osmar Millto e os
cantoras Netby e Beto. Couvert: 8a, sáb. e vésp.
ds feriado, a Czt BO.OO. Av. Atlântica, 3 432
(821-1298).
JARDS MACALÉ — Show do violonista e compoeitor. Ragtlms, Av. Sernambetlba, 4700. De
4a a aáb, àa 23h.
CT MANIFOLD — Show do cantor acompanhado de oonjunto. Un, Dsuz, Trois, Av. Bartolomeu Mltre, 123 (239-8789). De 3a a dom, às
23h. Ingressos 3a a 8a e dom a Czt 200,00; 8a e
sáb. a Cz» 280,00.
ZKPPKUN — Programação: no bar, 6a a dom.,
às 23h, Fernando Bocca (voz) e Fernando Henrique (sax). Couvert de 3a a 6a e dom., a Cz»
30,00; 8a e sáb., a Cz» 38,00. Consumação de 3a
a 8a e dom., aCz» 30,00, eeae aáb.. aCzt 38,00.
No Café-Teatro Eli Balamargo peça com direção
de Maria Vorhees. 8a e sáb, às 24h. 8a e sáb., às
23h, Ressuscitar, show da cantora Mira Palheta e André Protásio (violão). Estrada do Vldlgal, 471 (274-1849).
JATOBAR — Diariamente,das Ilhas lõhedas
19h às 21h, o pianista Carlos Hembeck. Sem
oouvert. Aeroporto Santos Dumont.
CHIKOB BAR — Plano-bar oom música ao vivo
a partir daa 2lh. Programação; 2a e 3a, o violoniata Nonato Luiz; de dom. a 2a, ãs 21h30min.
oonjunto de Eli Arooverde e as cantoras Celeste
e Rita. Aberto diariamente a partir daa 18h,
oom música de fita. Sem oouvert, sem consumaçáo mínima. Av. Epitácio Pessoa, 1.680 (2870113 e 287-3614).
BACO — Diariamente, a partir das 21h, Jarbos
(cantor s violonista) a oa pianistas San Severino
e Telma. Couvert a Cz» 20,00. Av. Ataulfo de
Paiva, 1238 (294-0047).
NÓ NA MADEIRA — Programação: 6a às 21h,
grupo Arte Final e dom. àa 20h, a cantora
Fátima Duboo e quarteto; fl* e sáb., as 22h, a
cantora Márcia Helô e oonjunto. Couvert 6a e
dom. a Cz» 20,00 e 8a e sáb., a CzS 28,00.
Estrada de Piratlninga. s/n° Niterói.
HILDA APARECIDA — Diariamente, a partir
das 10 h, apresentação da organista e cantora.
Restaurante Céu, Hotel Nacional, Av. Niemeyer, 789 (322-1000).
— ApreO PIANO ROMÂNTICO DK RIBAMAR
aentação do pianista, e oompositor. De 2a a sáb,
a partir daa 20h. Bar Pstronlus, Cassar Park
Hotel, Av. Vieira Souto. 480 (287-3122).
CBUNÓ) — Show do oantor e violonista. 8a e aáb.
àa 21h. na Adega Oaribaldi, Rua Uruguai, 373
(238-1334). Ingressos a Cz» 20,00.
ADEGA CHATEAU DA BARRA — De 3a a dom.
àa 2lh, Charuto e Peixinho (percussão) e Tirone (ovation); 6a e sab Duda (voz); sáb Toni (voz) e
Celio (teclados). Couvert a Cz» 40.00. homem e
Cz» 20,00. mulher. Rua Cde. de D*Eu, 113 (3998344).
MANHATTAN — Programação: 8a e sáb., àa
21h, discoteca e vídeos. Anexo. 8a e sáb.. ãs
2ih, pagode • karaoké, o oonjunto Os Sambeiras s João Mossoró. Ingressos 8a, a Cs» 40.O0.
homsm s Cs» 20.0O. mulher, e sáb., s Cs»
80,00, homem e Cs» 36,00, mulher. Av. Meneasa Cortes. 3020 (393-8787).
BOCA DA NOITE — Programação: 3a, SUvério
(trompete) e banda; 4a. Street Band; 8a Badu e
banda; 8a oonjunto da casa. Sempre, às 18h.
Couvert s Cs» 30.OO. Rua do Mercado, 32 (2328883).
BECO DA PIMENTA — Programação: 2a Georgette e grupo Ginga e Raça; 3a grupo Raiz de
Galo; 4a a cantora Fátima Marinho e grupo; 6a o
oantor Paulo Rego e grupo; 8a e sáb, o oantor
John Weslsy. 2a e 3a, àa 21h; 4a e 5a, às
21h30mln; 8a e aáb, às 22h30mln. Couvert de
2a a 4a a Cs» 2B.OO; 8a a Cs» 30,00 e 8a e sáb a
Cs» 4O.00 Rua Rasi Grandeza. 178 (288-8748).
JAZZ LATINO TROPICAL — Apresentação de
Barroalnho (trompete) e quinteto. Sáb. os
22h30min. no Bis, Rua Viso. Silva. 10 (2680983). Couvert s Cs» 40,00.

DANCETERIAS
MIKONOS — Discoteca a partir dos 21h oom o
discotecário Hulk. Consumação de dom. a 5a a
Cz» 80,00 o 8a e sáb. a Crt 70.00. Sem oouvert.Rua Cupertino Durão, 177 (2G4-22B8) ,
CIRCTJ8 — Discoteca com a presença do diskJóquei Tonny Decarlo. Diariamente a partir das
21h. Ingressos do dom a 5a a CzS 40.00. homem
e Cz» 25,00, mulher; 6" e sáb a Czt 60.007
homem e CzS 36,OO, mulher, com direito a um
drink nacional. Matinês dom, às 16h, a CzS
16,00, com direito a um refrigerante. Rua Oal
Urquiza. 102 (274-7986).
METRÓPOUS — Programação: 5a. Cilada Mlxta; 6a, final do Festival de Bandas: Aversão;
Baralho a 4, Freqüência Modulada, De Cor,
Legitima Defesa e Drink Lotale; sáb., Celso
Blues Bloy; dom.. Fílhinhoe da Mamãe, Conflito Irracional, Ego e Baater Mameinhoo. A casa
abre às 22h. Ingressos 5a e dom., a CzS 30.OO:
6aesáb.,aCz»8O.0O. Estrada do Joá, 150(322.
3911).
LA DOLCE VITA — Dlsco-clut» com os discuto-'
carios Amandio da Hora e Walmor. Diariamente, às 22h, na Av. Ministro Ivan Lins, 80, Barra
(399-O10B). Ingressos de domingo a 8a Cz»
ÍOO.OO. 8a e sábado a CzS 150.00. Matinês aorf
domingos, a partir dos 16h. Ingressos a Cz»
80,00.
HELP — Música de discoteca a partir das'
21h30min. Ingressos a Cz$ 35,OO, homem e
Cz» 30,00, mulher, vesperol às 16h CzS 16,00.
Av. Atlântica, 3432 (521-1298).
ROBIN HOOD PUB — Programação: 8a. A Trllha; sáb., Cristina Amorim. Vesp sáb. e dom.,
às 17h; 6a e sáb.. às 22h. Ingressos 8* o aáb. a
Cz» 40,00, homem e Cz* 36,00, mulher; vesp.. a
Cz» 25.00. Av. Edson Passos, 4517 (268-8357)..
MIAMI CITY — Aberta de 3a a dom. a partir das
20h. com música mecânica e vídeos. Consuma.Cz»
ção de 3a a 5a e dom a Cz» 30,00. 6a e sáb a
45.00. Av. Sernambetlba, 646 (399-4007).
CREPÚSCULO DE CUBATÀO — Som com o
discotecário Luiz Cláudio e vídeos ospeciaià
todas as quartas. 4a e 5a. ss 23h e 6a e aáb. as
24h. Consumação 4a e 5aaCz$ 40.00e6aosáb à.
Cz» 60.00. Rua Barata Ribeiro, 543 (235-2045).
APOCALYP8B — Musica mecânica, 6a e aáb, as
21h, oom o discotecário J. Henrique. Couvert a,
Cz» 38,00. Hotel Nacional, Av. Niemeyer, 769
(322-lOOOV
-'* ;
TTTANIC — Show com o grupo Roxtgênio.
karaoké apresentado por Zeca Altiero; além de'
música para dançar oom o Trem. 6a o sábado, as
21h. Estrada do Joá. 2570 (322-0440). Ingressos a Cz» 40.OO, homem o Cz» 2O.0O. mulher...

LE SETE — Programação: Diariamente, a partir
das 81h, Rubi Plaetter (plano) e às 23h. a
cantora Biba Ribeiro e o oonjunto; 8a. grupo
Idéia Fixa; aáb. àa 13h, feijoada com o Renovasom. Oouvert de 3a a 8a, a Cz» BO.OO; 8a e sáb.. a
Cz» ÍOO.OO. Rua Maria Angélica. 21 (2881494).
POKKR — Ds 2a a aáb., múalca instrumental
com o maestro José Neto e Alfredo Vslença
(baixo). Elleio Costa (flauta) e Vanlse (voz).
Couvert s Cz» 20,00. Sem consumação. Rua
Almte. Oonçalvea. BO (621-4999).
QUARTETO PALACE — Apresentação do con2a a
Junto oom a cantora RIU de Oliveira. De
sáb, àa aih. no Palsoe Club, Hotel Rio Palaoe.
Av. Atlântica, 4240 (287-8048).
EXISTE UM LUGAR — Programaçáo: 8a e aáb..
Pistache. Sempre, ãs 23h30mln. Couvert a Cz»
60.00 s consumação a Cz» 80,00. Estrada das
Fumas, 3001 (399-4588).
CLUBE UM — Diariamente, a partir das 21 h. ob
cantores Liliane. Kléber Jorge e Celeste e os
Todas
pianistas Silvio Oomes e Dario Galante.
as 3^ e dom, o conjunto Cor e Canto. As 5H Ana
Araújo
Sávto
4a
a
aáb,
De
Mazzott (voz e plano).
(aax) e grupo. Rua Paul Redfern. 40 (289-3148).
Couvert de 2" a 4a e de 8a a dom a Cz» 40.00 e
consumação a Cz» 80.00. 8aaCz» lOO.OOeCz»
80.00.
O CA8ARÀO — Programação: 3a e sáb. e dom.
às 12h. Trio Art-Som. Hotel Sheraton, Av. Niemeyer, 121 (274-1122).
CASA DA CACHAÇA — Programaçáo: de 8a e
aáb, àa 21h, Helclo Brenhs e regional Chora
Baixinho. Botai Sheraton, Av Niemeyer. 121
(274-1122).

PAPOJjON — De 2a a sáb, às 22h. com o
discotecário Rômulo. Ingressos de 2a a 5a a Cz»
40.OO (dama acompanhada não paga); 6a e sáb á
Cz» 70,00. Hotel Intercontinental. Av. Prefeito
Mendes de Morais, 222 (322-22O0V
DANCETERIA MISTURA FINA — Programa-,
çáo: 5a. a banda Front; 6a, Uns e Outros; sáb..
Pedra Bonita; dom., às 17h, A Trilha; o ás 22h.
som e vídeos. De 5a a sáb., as 23h. Ingressos 5",
a Cz» 30,00;de8aadom.,a Cz» 45.00, homem o
Cz» 30,00, mulher, vesp. de dom., a Cz* 40,00.' .
homem e CzS 26,00. mulher. Estrada da Barra, ,
da Tijuca, 1838 (399-3480).
J
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SERIE BRASrLIANA — Recital de Noel DevasLúcia,
(fagote), Ana Devos (violoncelo) e Maria
Pinho (plano). No programa, peças de Bachy
Beethoven, Mozart. Mignone e outros. Hoje, às
18h30mín, na Sala Ceoilla Meireles. Lgo da.
Lapa. 47. Entrada franca.
— Recital do grupo flnv
QUARTETO SD3ELIUS
landes. Programa: Quarteto em Ré Maior KV^
878, de Mozart; Quarteto em Fá Menor Op 9B,;
de Beethoven e Quarteto em Ré Menor Op Bfl
Vooes Intimas, de Sibelius. Hoje, àa 21h. na
Sala Ceoilla Meireles, Lgo da Lapa, 47. Ingressos s Cz» 20O.O0. platéia; a Cz» 180.00, platéia
superior e a Cz» BO.OO, estudantes. w
MIKHAIL RUDY — Recital do pianista. PrograV'
ma: Klaviarstuoxe Op 118. de Brahms; Noturno em Ré Bemol Maio Op 87 n° 2, de Chopin;
Sonata em 81 Bemol Maior KV 333. de Mozart e
¦O Visões Fugitivas, de Prokofiev. Hoje, as
21h, no Teatro Municipal Ingressos a Cz»'
280,00. platéia e balcão nobre; a Cz» 200,00,
balcão simples e s Cz» 150,00. galeria.
PRO-ARTE DANÇA ANTIOUA — Apresentação
de dança e música. No programa, peças dé
Diego Ortiz, Dowland, Luis de Narvoez. Jacob
Arcadelt e outros. Sáb, às 1 Bh e dom, às 17h, na
Casa ds Cultura l^ura Alvlm, Av. Vieira Souto)
178. Ingressos s Cz» 40,00.
ORQUESTRA DE CÂMARA DA RADIO MEC —
Concerto sob a regência do maestro Alceo Bocchino. Programa: peças de Guilherme Bauer,
Alceo Booohlno, R. Gnatalli e outros. Domingo,
àa 21h. na Sala Ceoilla Meireles. Lgo da Lapa)
47. Entrada franca.
ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA —'
Concerto sob a regência do maestro Pedro Calderon, titular da Filarmônica de Buenos Aires/
Solista: Arnaldo Cohen (piano). Programa:
Abertura Brasileira, de Edino Krieger; 2° Conoerto Para Plano e Orquestra, de RachmaninofT
e 8a Sinfonia, de Shostakovitch (Ia audição).
Sábado, às 18h. no Teatro Municipal Ingresaos a CzS ÍOO.OO, platéia e balcão nobre, a CzS
9O.0O, balcão simples filas A. B e C; a Cz'»
80,00, outras filas do balcão simples e fila A dá
galeria; a CzS 70,00. outras filas da galeria e a
CsS 60,00, estudantes e s CzS 1.200.00, frisa e
camarote.
RECITAL DE PIANO — Apresentação de FStima Monteiro e Ana Cristina. No programai
peças de Edino Krieger. Lorenzo Fernandez,
Schumann e Brahms. Sábado, às 16b. na Sala
Arnaldo Estrella, Rua Hilário de Gouveia. 88.
Entrada franca.
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A solidão do
fracasso nos EUA
Barão de Araruna e sua
baronesa anunciam: além
na
O de ocuparem a telinha
novela Sinha moça, estarão a partir
de hoje no palco, vivendo uma hlstória na qual só cabem dois personagens. Rubens de Falco e Elaine
Cristina começam a temporada de
Uma transa muito louca, no Teatro
Senac, uma comédia passada na
cidade de São Francisco, leve, escrita por Bill Manhoffe já levada no
cinema por Barbra Streisand e aqui
mesmo por Carlos Alberto e Ioná
Magalhães, há alguns anos.
Direção de Geraldo Queiroz, um
muito
pernambucano que vive há muitas
tempo no Rio mas dirigiu
peças em São Paulo, Uma transa
muito louca faz Rubens de Falco
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Elaine Cristina e Rubens de
Falco vivem sua soUdáo na
base da comédia
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Macksen Luiz
mais passível de se
transformar em humor
do que as histórias de
NADA
vampiros. O longo e permanente
processo diluidor porque passam
essas narrativas apenas demonstram os valores mágicos e míticos
que estão embutidos no gênero,
alimentados por uma fantasia
que é tão mais contemporânea
quanto mais for delirante. Vam- •piria,
peça de Tacus, não desçonhece as potencialidades deste
tipo de história, reutilizando toda
a sucata literária e de sbow que

José Maria Rodriguoe. Com José Maria Rodriguea e Boay ane Trotta. Teatro da Aliança Franessa da Tijuoa. Rua Andrade Neves, 316 (2686798). e» e aáb as 21h e dom. As 19b30min.
Ingressos a Cz» 60,00 e Cz» 40.O0. estudantes.
BABADO, DOMTNOO, 8EODNDA — Texto
pS.
*S de Eduardo di Fillipo. Tradução de Millor
Kernandos. Direção de José Wilker. Com Paulo
Gracindo, Yara Amaral, Ary Fontoura, Renata
Fronzi, Paulo Goulart e outros. Teatro dos
Quatro. Rua Marquês de 8. Vicente, 62 (2391096). Da 4a a aáb, às 2 lhe dom. às 18he21b.
Ingressos 4a, 6* e dom a Cz» 100,00 e CzS
80,OO. estudantes; 6a a Cz» 1O0.00 e sáb s
feriados a Cz» 120,00. Duração: 2b30mln
(Livre).
a A história de uma família que as prepara
para um almoço, o dia da grande refeição e as
conseqüências da tumultuada reunião ã mesa
sintetizam a ação de Babado. Domingo, Segunda. Mas, para além dessa narrativa, existe a
simplicidade do dia-a dia de uma pequena
humanidade que não faz heróis. O espetáculo
de José Wlikeré popular, simples ecomuniestito como desejava que fosse o seu teatro o autor
napolitano Eduardo de Feliipo.

TEATRO-VIDA — Eapetáoulo-debaie com direçáo de Paulo Sérgio Mag e Mareio Lula. Coroegrafia de Janette 8usaeklnd. Temas: conflito de
gerações, drogas» suicídio na adolescência e
EaMnosaeiualismo masculino. Hoje, as 18b. no
anfiteatro 93 da UERJ. Rua S. Francisco Xa.
vier, 684. Entrada tranca. Não é permitida a
entrada após o início do espetáculo.
CHUVA TEATRAL — Programação: domingo,
aa I6h: Criança é o Melhor Investimento, de
Carlos Rocha na Escola Anita Qaribaldi. Estrada, Marajás, 1294; Teatro da Bonecos, de Eucanáa Cunha, na Mendes de Morais, Rua Pio
Dutra, 363; Palhanlnho Triste, de Sebastião
Manejes no Zendolkan, Estrada do Galeão,
3886; Om Amor da Palhaço, de Elbe Holanda,
na Escola Cuba, Praia do Zumbi, 26; O Caos
Nosso de Cada Dia, de Carlos Novaes, no Ciep
Coootá. Rua Aniooto Correia, e/n0; Comunidade
Mel, de Otlberto D Alma na Santos Dumont.
Rua Castorina, 397; Falhando Sério, de Henriqye de Macedo no Ciep Bancários, Rua Ilha das
Bjptadaa, s/n»

r*V DE BRAÇOS ABERTOS — Texto de Maria
S*^ Adelaide Amaral. Direção de José Posai
Neto. Com Jucá de Oliveira e Irene Ravache.
Teatro Teresa Rachel. Rua Siqueira Campos.
143 (236-1113). De 4a a 6a. as 2 Ih; vesp. de 8a,
aa 17h-, sáb.. as 2lh30min e dom., as I8h.
Ingressos 4a, 6a s dom., a CzS 100,00; veap. de
6a. a Cz» 80,00; 6a e sáb.. a Cz» 120,00. Duração: lh46min (14 anos).
a A desgastada crise decorrente da lmpossibilidade da relação amorosa num casal que se
encontra depois de anos de separação serviu de
pretexto a Maria Adelaide Amaral para escrever a sua peça formalmente mala sofisticada.
Os desempenhos de Jucá de Oliveira de Irene
Ravache acrescentam ao despojado espetáculo
de José Possl Neto emoção e humor, oonsegui-

VOU-ME EMBORA PHA PABARCADA — Poenias de Manuel Bandeira. Roteiro e direção de

doa atravée de uma integração perfeita no
paloo.
VIDA ¦ PAIXÃO DE PANDONAR. O CRUEL —
Texto da humor de João Ubeldo Ribeiro, Adaptaçao e direção de Lyscla Braga. Com Luiz
Maçãs, Carlos Pimentel. Lula Pareto e outros.
Teatro do Bolso. Av. Ataulfo do Paiva. 289 (2391498). 2a e 3a, ás 21h30min; 6a e 8a. ás 17b.
Ingressos a Ca» 60,OO. Último dia.
AUMENTO DE SALÁRIO — Texto de Qeorges
Perec. Tradução e direção de Paulo Afonso
OriaoUi. Com Chrlatiane Macedo, Edson Rooha, Joslaa Amon e outros Teatro Caollda Becker. Rua do Cateis, 338 (266-9933). De 6a a sáb.
Aa 21h. dom As 19h. Ingressos 8a e dom a CzS
60.00 e 6a e aáb a CzS 80,00.
PEDRA, A TRAOEDIA — Texto de Mauro Rasl,
Vicente Pereira e Miguel Falabella. Direção de
Ari Coalov. Com Analu Prestes. Thelma Restou.
Stella Freitas e Iaaao Bemat. Teatro Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63 (227-9882).
4a, 8ae8a. ás 21h30min. Sábados, ãa 21b30min
e meia-noite. Domingos às I8h30min e 2lh.
Ingressos de 4a a 6a e domingo, a CzS 60.00 e
aáb. aCz» 70,00. Duração: lh20min. (16 anos).
A VERDADEIRA VIDA DE JONAS WENKA —
Texto de Bertold Breoht. Direção de Peter Palitzaoh. Com André Valli. Lídia Brondi e o
grupo TAPA. Teatro Olérla. Rua do Russel,
832 (246-6633). Da 4a a sáb.. ãa 21b30min;
dom, ás ISh e 21h. Ingressos 4a e 5a a CzS
80,00; 8a e dom, a Ca» 100,00 e aáb e feriados a
Ca$ 130,00. Estacionamento próprio no hoteL
Duração: 2h (14 anos). Até dia 19.
QUARTETT — Texto de Heiner Muller. Tradução de Millor Fernandes. Direção de Oerald
Thomas. Com Tânia Carrero e Sérgio Britto.
Caaa da Cultura Iatui-e Alvim, Av. Vieira Souto,
176 (227-2444/ 247-8948)). Da 4a a 6a, ãa
21h30m; sabe dom, às 21b Ingressos de 4a a 8a
e dom a Cz$ 100,00 e Cz*. 80,00, estudantes; sáb
a CzS 100.00. Duração: lh20min (18 anos). Até
dia 2 de novembro.
O DESPERTAR DA PRIMAVERA — Texto de F.
Wedeking. Tradução de Luiz Antônio Martinez
Corna. Direção de Caca Mourthé. Com os alu-

CRIANÇA

Pratas, Rua Francisco Otaviano. 131 (8870663). Sáb e dom, Aa 17h. Ingresaoe a CzS
20,00.
Peça que maroou o teatro Infantil na década
de 70, volta agora oom nova montagem, guardando a atualidade de asu texto.

russo. Para os bem pequsnoe, uma diversão
segura.

A CABA DO BODE — Texto de J. Carlos Lisboa.
Direção de Elisa Simões. Sala Vlanlnha (UNE).
Rua do Catete, 243. Sáb. e dom., áa 17h. Ingreaaos a CzS 20,00.

FLOTT, O FANTASMDÍHA — Texto e dire|-»V
ly* çâo de Maria Clara Machado. Teatro Tablado, Av. Lineu de Paula Machado, 796 (2947847). Sáb. e dom., ás 17b. Ingressos a CzS
16.00. Até dia 9 de novembro.
Clássico de Maria Clara em sua 4° versão por
ela mesma, mantém nova em 30 anos de paloo a
versão lúdioa e critioa do mundo visto pela
criança:

O CASACO ENCANTADO — Texto de Lúcia
Benedetti. Direção de Suzana Rosman e Malu
Alexim. Teatro do Colégio fl. Agostinho, Novo
Leblon. Sáb. ás 17h e dom., áa 18h. Ingressos a
CzS 20.00.
Á BELA BORBOLETA — Texto de Ziraldo.
Direção de Cario Arruda. Musica de Oswaldo
Montenegro. Teatro Caaa Orande. Av. Afránio
dB Melo Franco, 290 (239-4046). Sáb. e dom., aa
Í6h- Ingressos a CzS 60,00.
O JARDIM ENCANTADO — Texto e direção de
Arlette Ribeiro. Solar da Imperatria, Rua Pacheco Leão, 2040. Horto (294-7208). Sáb. e
dom., ás íeh e I7h. Ingressos a CzS 30,00.

— Original de Lyman
I*.0 MÁGICO DB OZ
»_»* Franl Baum. Adaptação de Nelson Wagner
e Franoia Mayer. Direção de Waldez Ludwig.
Teatro Caaa Orande, Av. Afránio de Melo Franoo, 290 (239-4046). 84b e dom, ãa 17h30min.
Ingresaoe a CzS 40,00.
Versão da historia Já olaaaioa, em que o
trabalho doa atores pontifica no espetáculo.
O MENINO ¦ O SONHO — Texto e direção de
Humberto Abrantea. Teatro do América, Rua
Campos Sales, 118 (234-2088). Sáb. e dom., áa
17h30min. Ingresaoe a CzS 30,00. Até domingo.
PUXA, QUE BBDXA — Texto de Sônia Prazeree. Direção de Beto Crispun. Teatro do Planetárlo, Av. Pe. Leonel Franca, S40 (274-0098).
Sáb., as 16h e dom., àa 17h30min. Ingressos a
CzS 30,00. Até domingo.
NO MUNDO DOS BONB—Muaioal ds Fernanda
Quinderè e Lula Boa. Direção de Antônio Orasai. Teatro VUla Loboe. Av. Prinoeaa Iaabel, 440
(2764696). Sáb, áa 17h o dom, áa 16h. Ingreaaoa a Ca» 60,00.

rKoOVO DB COLOMBO — Texto de Marflia
•v' Oama Monteiro. Direção de Marcelo Barreto. Teatro Benjamln Conatant, Av. Pasteur, 360
(296-3448). Sáb. e dom., áa 17h. Ingressoa a
CzS 30,00.
Musical infanto-Juvenil sobre obstinação de
um menino que acreditava no futuro e em ai
mesmo, a ponto de convencer os reis da Espanha a lhe entregarem trás caravelas que o
levaram a deeoobrir o Novo Mundo. Bonita
realização plástica e muaioal.

r*V PEDRO E O LOBO — Adaptação de Deni se
•VCrlspun. Direção de Beto Crispum. Teatro
Cândido Mandes. Rua Joana Angélica. 83 (2279882). Sáb, ás I7h e I8h30min e dom, ãs 18h.
Ingresaoe a CzS 3O.0O.

r*V HISTÓRIA DE LENÇOS E VENTOS—Tex•V to de Do Krugli. Direção de Maria Luiaa
Prates. Com o grupo Chá oom Mel. Teatro laa

¦ Prokoffiev ficaria surpreso mas não desaprovaria esta versão ipanemenae de aeu conto
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maturgia infantil, dos seriados de
televisão sobre o tema e da prr>
pria literatura vampiresca.
Dividida em cinco dias, a ação
nem sempre é suficientemente dinàmica para sustentar tanto
tempo e múltiplos acontecimentos. A presença do presidente do
pais e a tentativa da família em
estabelecer um reino, justamente
com o nome que dá título à peça,
são dispensáveis por que alongam em demasia a narrativa,
comprometendo o ritmo da montagem. Se Tacus acreditasse
mais na ingenuidade e manobrasse com maior habilidade a ênfase,
poderia estabelecer uma conven-

nos do Tablado. Teatro Tablado, Av. Linnu do
Paula Machado, 795 (284-7847). Sáb. ás 21h e
dom áa 20h. Ingressos a CzS 50,00. Duração:
lh45min (14 anos)

apresentados por Neila Tavares. Sobrado do
Vlro do Ipiranga, Rua Ipiranga, 54 (225-4782)
5a e 6a. àa 18b30min. aáb e dom, ás 17h30min.
Ingressos a CzS 120,00 e CzS 50,00, estudantoa. Duração: lh30min (14 anos).

DIREITA. VOLVER — ComrM ia do Lau ro Cóaax
Munia. Dirocto de Rnbnrto Frota Com Mauro
Mendonça, Roaamnxia Murtinho, Priscila Camargo, Elcio Romar e Ana Maria Na-sci monto
Silva. Teatro Masbla. Rua do Paeseio. 42 (2408141). De 4* a 6a. ás 21h; aáb., às 20h o
22h30min edom., àa 18ho20h. Ingressos 41* e
6a. a CzS 80.00; 6a o dom., a CzS 80.00 e sáb., a
Cz$ ÍOO.OO. Duração: lh45min (18 anOB).
LILY. LTLY—Texto do Borillot o Orédy. Tradução, adaptação o direção de João Bethencourt.
Com Eiva Todor, Milton Carneiro, Hélio Ary, Ida
Gomes e outros. Teatro do Copacabana Palaoe.
Av. Copacabana, 291 (255-7070). 4a, 6a e aáb.,
ás 21b30min:6a. ás 17h o 21h30min; dom. ás
18h e21b30min. Ingressos 4a, 6'edom. a CzS '
ÍOO.OO; 6a e aáb. a Cz$ 120,00. Duração:
2hl6min (18 anos)
THE MDXADO — Operota de WUliam S. Oilbert
e Arthur Sullivan. Com o grupo The Players.
Rua Real Orandeza. 98 (256-4433). De 6a a sáb,
ãs 20h30min e dom às 18h. Ingresaoe 5a a C$
120,00 e de 6* a dom a Cz8 8O.00 e CzS 50,00,
estudantes.
A DIBPDTA — Texto do Marivaux. Direção de
Luiz Antônio Martinez Corroa. Cora Marcus
Alvise, Aldo Musse, Luca Rodrigues e Priscila
Duarte. Parque I-oge, Rua Jardim Botânico,
414 (226-1878). 8a. ás 2lh;i0min; Slib. ás 20h o
22h;dom,áa inh o 21b. Ingressoa a CzS 80.OO,
Cz» 50,00, eatudantee e Cz$ 60,00, classe artística. Até dia 30. Caso chova não haverá espetaCÚlO.
VAMPÍRIA — Texto de Tacua. Direção do Carloa Gregório. Com Carlos Arruda, MariBa Corvalho, Cândido Darnm, Lu Meireles, Markus
Avaloni e outros. Teatro da Galeria, Rua Senador Vergueiro, 83 (225-8846). De 5a a dom., ás
21 h30min. Ingressos a CzS 80,00 e CzS 80,00,
estudantes.
NaHLA TAVARES, EU SOU UMA MULHER —
Coletânea de textos sobre 19 personagens fominlnos, de autores brasileiros e estrangeiros.
Paulinho Tapajós e Edmundo Souto. Direção de
Roney Villela. Teatro Tereaa Rachel, Rua Síqueira Campos. 143 (236-1113). Sáb, ás 17h e
dom. áa íeh. Ingressos a CzS 40.O0.
- A OEMA DO OVO DA EMA — Espetáculo de
atores e bonecos de Sylvia Orthoff. Direção de
Tuninho Rocha. Espaço DCE, da UFF, barcas
de Niterói (717-8O80). Sáb. e dom., ás 17h.
Ingressos a CzS 30,00.
-O REI MAOO — Texto de Thlago Santiago.
Direção de Lúcia Soares. Músicas de Caique
Botkay. Teatro Qlauolo Olll, Pça Cardeal Arcoverde, s/n° (237-7003). Sáb, ás íehe 17b30min
e dom, às 18h. Ingressos a CzS 40,00. Domingo
aa crianças pagam CzS 20.00.
FADA DO LAOO AZUL n — Texto de Limachem
. Chorem. Teatro Imperial. Praia de Botafogo.
624. Sáb. edom., áa 17h30min. IngresBOBaCzS
2O.00. Acompan—__nte não paga.
BBtP E RBQ — Espetáculo de atores e bonecos
com texto de Arnaldo Miranda Direção de Ivan
Merlino e bonecos de Marcflio Barroco. Teatro
do Seso da Tijuca. Rua Barão de Mesquita, 639
(208-6332). Sáb áa 17h30min e dom. ás 16h e
I7h30min. Ingresaoe a CeS 30.00.
FIO DE LINHA — EapntAculo de atores e bonécos de Diana Ribeiro e Marilda Kobacbuck.
Direção de Alice Koenow. Teatro Ipanema, Rua
Prudente de Morais, 824. Sáb e dom, ás 17h.
Ingressos a CzS 40,00.
BOM-DIA ALEGRIA — Musical de Pau li no Luies Milek. Direção de Caca Silveira. Músicas de
Calque Botkay. Teatro da Galeria, Rua Senador
Vergueiro, 93 (226-8846). Sáb. ás 17h e dom, áa
18h. Ingressos a CzS 30,00.

VKRDK QUE TI QUERO VER — Muaioal de
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JOAOZTNBO E MARIA NA FLORESTA MAQICA — Direção de Jair Pinheiro. Teatro Brigitte
Blair, Rua Miguel Lemos, 61 (521-2968). Sáb. e
dom., àa 16h. Ingressos a CzS 30.OO.
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ao longo do tempo foi sendo incorporada aos pescoços das vítimas e aos caninos dos vampiros.
O autor recusou o original para
trabalhar, deliberada e conscientemente, a repetição. A família de
vampiros reduzida pela decadência à condição de espetáculo para
turistas, que buscam a mesma
emoção de assistir a golfinhos
adestrados, não difere, a não ser
pela peculiaridade de sua condição, de uma família classe média
típica. As brincadeiras decorrentes dessa duplicidade (vampirismo/pequena burguesia) são a base deste texto que, por outro lado, sofre influências fortes da dra-

I
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çâo humorística forte, de efeito
menos híbrido.
O diretor Carlos Gregório
aciona uma chave cômica um
tanto discreta. Mesmo quando há
possibilidade de maior liberdade,
como na visita doa turistas ao
castelo, o diretor prefere o tom
contido. Nem sempre o texto se
expressa pela palavra (o humor
verbal, com raras exceções, não
chega a ser brilhante) e não aicança uma dinâmica na ação suficiente para suportar a contenção imprimida pelo diretor. Conseqüência: o ritmo fica prejudicado. Mas há que destacar na concepçáo de Carlos Gregório um
tratamento mais anglo-saxão do
humor, como se nesta tentativa
quisesse mostrar que não é necessaria a incontida expansão latina à simples menção ao riso.
Mesmo com a relativa modéstia
no aspecto visual — o cenário fica
por demais solene nas cenas finais — há boas soluções nos figurinos e um empenhado desenho
de iluminação.
O elenco, apesar da irregularidade, mostra atores promissores
como Markus Avaloni, que superado problema de emissão poderã desenvolver qualidades que üv
sinua ao construir o tipo ingênuo
desta Vampíria. Zezé Fassina é
uma vocação para a farsa e a
caricatura, enquanto Marisa Carvalho tem alguns momentos inspirados como Dárvula.
Vampíria, ainda que excessiva e longa, com quedas de ritmo e
de interesse, é uma brincadeira
em torno de vampiros que revela
as possibilidades de Tacus como
autor e de Carlos Gregório como
diretor. Razões suficientes para
justificar sua montagem.

"Vampíria"

Vampíria com um elenco jovem mostra, no Teatro da Galeria, as agruras de uma
famüia de vampiros em decadência

TEATRO

OM DIA KDrrO ESPECIAL — Texto de Ettore
Soola. Adaptação de Ruggero Maooari e Qlglio
Ia Fantone. Direção de José Possl Neto. Com
Gloria Menezes, Carlos Zara, Vinícius Salvatori, Nereide Bonamigo e outros. Teatro Villa-.
Lobos. Av. Prlnoeea Isabel, 440 (2754896). 6» a
Ca» 60.OO; de 6* a dom a Cz» 100,00.

»?

Riso e sangue

dividir seu papel na TV com a figura de um escritor fracassado, que
vive sua solidão com pequenas manias e fantasias de um também
critico de cinema, e vê seu mundo
invadido literalmente por uma mulher (Elaine Cristina) que se diz
e atriz, mas é apenas
manequim
uma "borboleta da noite".
Para Queiroz, Uma transa muito
louca é uma comédia leve e bem
americana, que não dá para mudar
muito.
Corre-se o risco de desfigurar
e acontecer o que aconteceu com
Miss Banana — diz.
As pessoas, segundo ele, não darão gargalhadas, apenas sorrirão.
Na trilha sonora, há trechos de O
Barbeiro de Scvilha, e os ensaios
foram realizados em apenas quatro
semanas.
Rubens de Falco diz que está se
exercitando: divide as gravações de
Sinha moça com os ensaios da
peça.
Saio daquela coisa muito esquematizada que é gravar novela
para me soltar no palco em uma
comédia. Viverei a partir de hoje
um homem de mais de 40 anos que
mora sozinho, é solteiro e leva sua
vidinha pobre e solitária lidando
com fantasias.
O ator, que fez no teatro Tupâ,
ao lado de Lucélia Santos, e filmou
multo na Venezuela e em Cuba, é o
contrário do personagem de Uma
transa muito louca.
Posso ficar sozinho, mas nünca solitário. Não curto nada a solidão, porque acho que viver é alguma coisa muito positiva.

DONA BOSITA SOLTEIRA — Texto de Federice
Garcia. Lorca. Tradução de Carlos Drammond
de Andrade. Direção de Ary Coslov. Com Neleon Dantas, Ana. Rosa, Elza de Andrade, AngoIa Valario. Richard Riguetti e outros. Teatro
Dulolna, Rua Aloindo Guanabara, 17 (2206997). De 4**aaáb, àa 21h;dom, às lBh; vesp. de
s*. ás 17b. Ingressos 4» a CzS 60,00; o», a*- e
dom a Ce» 80,00 e Cz$ 60,00, estudantes; aáb a
Cx* SO.OO.

JORNAL DO BRAS1X
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MENINO DO EGITO — Texto de Paulo César
Coutlnho. Direção de Carlos Wilson. Figurinos
de Kalma Murtinho. Teatro Glauco Rocha, Av.
Rio Branoo. 179 (280-0269). Sáb. ás 17h e dom.
ás I6h. Ingressos a CzS 26.O0.
CASAMENTO NA FLORESTA n — Musical
com texto e direção de Manasses Sessanam.
Teatro do Tijuoa Tênis Clube, Rua Cde. de
Bonfim, 461 (268-1012). Sáb. ás 17h30min e
dom. àa lOhaomin. Ingressos a CzS 30,00.
O RAPTO DAS CEBOUNHAB — Texto do Maria
Clara Machado. Direção de Humberto Abran-

guel de Frias, 8. Niterói. Do 8a a dom, ás 21b.
Ingressos a CzS 50,00. Até domingo.
08 MENK8TRE18 — Música, teatro e dança de
Oswaldo Montonogro. Com Oewy,ldo Montonogro. Madalena Salloa. José Alexandre. Raimundo Lima e outros Teatro Abel. Av. Roberto
Silveira 28 (718-5711). Do 5a a dom. ás 21h.
Ingressos 5a a CzS 70,00; de 8a a dom. a Cz$
ÍOO.OO. (14 anoa). Até dia 19.

MULHER. MELHOR rNVE8Tn»IENTO — ComrSdia de Ray Cooney. Adaptação de João Bethencourt. Direção de José ReDato. Com CHávio
Augusto. Maria Isabel de Lizandra. Cristina
Mullins. Rogério Cardoso e outros. Teatro Va-

MEMÓRIAS DE UMA CAFETTNA — Texto 0
direção de Brigitte Blair. Com Alex Mattos. Jair
Pinheiro. Walter Costa, Patrícia Blair e outros.
Teatro Berrador. Rua Senador Dantas. 13 (2205033). De 4a adom, ãs 18h30min e 21hl5min.
Ingressos do 4a a 6° a CzS flO.OO e sáb e dom, a
CzS 80.00. Duração: lh30min (18 anoo)

nuool. Rua Marquês do S. Vicente, 52 (238.
8545) De 4a a 6a. ás 2! hatlmin; sáb. ás 20b o
22h30min e dom. ãs 10b e 2lb30min. Ingrea«os 4a. 6a o dom a CzS 80,00 e 8* a CzS 100,00 o
aáb a CzS 120.OO. Duração: 2h. (16 anos).
A HONRA PERDIDA DE KATHAJUNA BLUM
— Texto de Henrich Boll. Adaptação de Margareth Von Trotta. Direção de Luís Carlos Ripper.
Com Juliana Carneiro da Cunha. Hersou Carpi,
Ada Chaseliov, Carlos Gregório, Ivone Hoffmann e outros. Teatro Qlauolo Olll. Pca Cardeal Arooverde. 8/n° (237-7003). Do 4a a 8a. ás
2ih30min; aáb, ãs 22b: dom, ãs 18h30mín. e
21h. Ingressos 4a a CzS 60,OO; 5a o dom a CzS
80,00; 6a a CzS ÍOO.OO e sáb a CzS 120,0o.
O BOULEVARD DO RISO — Comédia de Gworgo
Coppée. Direção de Paulo Afonso de Lima. Com
Cláudio Oonzaga. Lair Torres. Marcos Jardim o
Regina Rodrigues. Teatro de Bolao. Aurimar
Rocha. Av. Ataulfo do Paiva, 269 (238-1498).
De 4a a 6a. as 21hl6min; aáb. ás 20h e 22h e
dom. ás 20h. Ingressos de 4a a 8a e dom a CzS
70.OO e CzS 5O.0O. estudantes; sáb a CzS
ÍOO.OO. Classe teatral a CzS 30.00.

O PERU — Comédia do Ooorgo Feydeau, Adaptação de Jucá de Oliveira. Direção de Jo&é
Renato. Com John Hebert, Edwin Luisi, Angela
Vieira, Francisco Milani. Djenano Machado,
Felipe Carone o outros. Teatro Oinãstloo, Av.
Oraça Aranha. 187 (220-8394). Do 4a a 8a. às
21b: sáb. ás 20b e 22h30mln; dom. ás 18b e
21h. Ingressos 4a e 6a a CzS 40,OO; 0a e dom a
CzS S0.0O: sáb a CzS 80.00. Duração: 2h (18
anos).
TRAIR E COCAR... É SO COMEÇAR — Texto de
Marcos Caruso. Direção do Atttlio Rícco. Com
Angela Leal. Marilu Bunno. ELiaángela. Fátima
Freire, Adriano Roys e outros. Teatro Princesa
Isabel. Av. Prinoeaa Iaabel, 186. Da 4a a 8a o
dom. ás 21bl5min: sáb, ás 20b e 22b30min:
vesp de dom. às 18h. Ingressos 4a. 5a o dom a
CzS 80,00; 8a e aáb a CzS 80,00. Duração: 2h(16
anos).

RAPAZES — Texto do Ronaldo Reis Direção de
Yvone Hofftnan. Com Rubens Araújo, Lurdes
Moraes, Samantha, Sérgio Mala e outros. Toatro Alasca, Av. Copacabana. 1241 (247-8842).
De 4a a 6a e dom áa 21b30min; sáb. ás 2Zh e
meia noite; dom, ãs 19b. Ingressos 4a, 5ae dom
a CzS 70.O0; 8a a CzS 80.00; sáb a CzS 100,00.
Duração: IbSOmin (18 anoa)
ADÃO E EVA — Comédia musical de Marco
Antônio Campos e Eduardo Roessler. Com o
grupo Papel Crepon. Teatro da UFF. Rua Mi-

FÉRIAS EXTRACONJUO ATS — Comédia de Donald Churohill e Peter Yeldham. Direção de
Attilio Riccó. Com Ewerton de Castro. Tamara
Taxxnan, Ciasa Guimarães, Mario Cardoso. Soiange Couto, Adele Fátima e Henrique Taxman.
Teatro da Praia, Rua Francisco Sá. 88 (2677748). De 4a a 6a e dom, as 21hl5min sáb, ãs
20h e 22h30min e vesp de dom. ãs 18h. Ingreasos 4a a CzS 8O.O0; 5a e dom. a CzS 100.00 e 8a e
aáb. a CzS 120.O0. Duração: 2h. (16 anos).

toa. Teatro de Bolso Aurimar Rocha, Av. Atauifo de Paiva, 289 (239-1498). Sáb. e dom. ás
17h30mlxL Ingressos a CzS 50.00.
ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS — Direção
de Jair Pinheiro. Teatro Brigitte Blair, Rua
Miguel Lemos. 61 (621-2966). Sáb e dom, ás
17h. Ingressos a CzS 30,00.
OS TRÊS PORQUINHOS E O LOBO MAU —
Direção de Jair Pinheiro. Teatro Brigitte Blair.
Rua Miguel Lemos. 61 (621-29BB). Sáb e dom,
ãs 18h. Ingressos a CzS 20,OO.
AS MINAS DO REI AURINO — Texto de Mário
Pontos Direção de José Lavigne. Teatro Cacilda Baoker, Rua do Catete, 338 (266-9933). Sáb.
e dom., ás 17h. Ingressos a CzS 25,00.
SUJO NO OLIMPO — Adaptação de Aristófanes
por Cláudio Torres Oonzaga. Teatro do Planetárlo. Rua Pe. Leonel Franca, S40. Sáb. e dom..
ão 17h30min. Ingressos a Cz$35.00. Domingo
as crianças pagam CzS 20,OO.
PASSA. PASSA, PASSARÁ — Musical de Ana
Luiz Job. Direção de Roberto Frota. Músicas da
Antônio Adolfo, Paulinho Tapajós e Xico Chaves. Teatro Vanuool, Rua Marquês de 8. Vicenta. 52. Sáb. e dom., ãs 17h. Ingressos a CzS
30.00. Até domingo.
VAMOS BRINCAR DE CIRCO? — Texto e direção de Sallo Tcbe. Teatro A.8.A.. Rua 8. Ciementi), 166. Sáb. edom. ás 17h. Ingressos a CzS
30,00. Domingo os crianças p^g**™ CzS 20,OO.
Estacionamento próprio.
OS PALHACrNHOS TRAPALHÕES — Texto e
direção de Procoplo Mariano. UNE. Rua do
Catete. 243. Sáb e dom, áa 18h, Ingressos a CzS
30,00.
VIAGEM A MONTANHA ENCANTADA — Texto e direção de Limachem Cherem. Teatro do
Seso de Meritl, Rua Tenente Manoel Alvarenga
Ribeiro, 66 (766-4616). Sáb e dom, áa 16h.
Ingressos a CzS 1&.00.
A CASA DE CHOCOLATE — Texto de Nazareth
Rocha. Direção de Wagner Lima. Teatro do
América. Rua Campos Sales, 118 (234-2088).
Sáb. e dom., ás 18h. Ingressos a CzS 30,00. Até
domingo.
A FADA BENFAZEJA PROTETORA DAS
CRIANÇAS — Texto de João Carlos Rodriguoa.
Direção de Luna Brum. Teatro do Tijuoa Tênis
Clube. Rua Cde. de Bonfim. 461 (268-1012).
Dom. ás 17h30min. Ingressos a CzS 2O.O0.

O OUARDA-CHTJV A MÁGICO — Texto e direção
de Paulo Afonso de Lima. Oba-Oba, Rua do
Humaitá. 110 (286-9848). Sáb e dom. ás 17h.
Ingressos a CzS 70,00, com direito a lanche.
MICKET E PATETA EM APUROS — Com o
grupo Carroaeel. Teatro da Cidadã, Av. Epitácio Pessoa, 1864 (247-3202). Sáb.. o dom., áa
lâh. Ingressos a CzS 30.0O.
FBJSNDAS DE AMOR — Conto de Todas, enconado por bonocos, com texto e direção de Zé
Carlos Meirelles. Teatro VÜla-Loboa. Av. Princosa Isabel. 440 (276-6696). Sáb. e dom., ás
17h. Ingressos a CzS 30.00.
BOZO — Apresentação do palhaço Scala, Av.
Afránio de Melo Franco, 288 (239-4448). Sáb e
dom, ãs 17h. Ingressos a CzS 80,00, com direito a refrigerante, iogurte e sanduíche. O salão
abre ãs 14h.
PÀO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS — Prograinação: palhaço Melancia, grupo Salame Mingué, banda de bichos e discoteca. Sáb o dom. ãs
18b. no Morro da Uroa. Av. Pasleur. S20.
Ingroeaos só do bondinho a CzS 12.00 e CzS
8,00, crianças de quatro a IO anoe.

OUTROS
A KARA DO KARAOKB — Sáb.. ás 16b e dom.
ás 16h. danoeleria e vídooa. Apresentação do
Kilto Fiore. Ingressos a CzS 2O.O0. Manhattan.
Av. Monezea Cortes, 3020 (392-8757).
FETRA DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL —
Stands com livros e apresentação de banda de
música, contadores de histórias, dosfile do ani-'
mais entre outras atividades. 8smbrV.romo. Do
2a a 5a, das 10b ás 18h, do 8a a dom. daa lOh ás
21h. Atá domingo.
BABADO NO CENTER — Apresentação do Clube da Alegria, dupla Teco Teco e auaa Palhaçadas. o mágico Tio Denny e outras brincadeiras.
Sáb. a partir daa 1 lh. Rua Moreira César, 265,
Niterói.
A TURMA DA MÔNICA — Teatrinho. pescaria,
labirinto e outras brincadeiras. Barrashopplng, Av. daa Amerioaa, 4888. Diariamente a
partir das 10b e até dia 31.
JARDIM DAS CRIANÇAS — Aprosentacáo do
Luiza Monteiro em Rapunsel; além do gincana
de pintura e plantio de flores. Jardim Botânico,
Rua Jardim Botânico, 1008. Dom..ãs9h30min.
Entrada franca.
JOGOS DíDlQEN AS — Brincadeiras dos pequenos Índios das tribos Macuxi e Tiriyo. Sáb. e
dom., ás l&b. Entrada franca. Rua das Palmeiraa, 55.
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berg nos Goonies e nos Caça
dores da arca perdida, e que é a
marca do sucesso de Armação
ilimitada. Segundo Antônio
Carlos Fontoura, o segredo do
programa é a sucessão de aventuras inteiramente fantásticas,
vividas por pessoas absolutamente comuns.
Em principio, o programa é
apenas um especial; mas já traz
embutidos os elementos para a
sua eventual transformação em
seriado, a partir da própria
idéia central — uma turma
sempre disposta a aventuras. A
grande surpresa da noite fica
por conta da participação de
Denise Stoklos, no papel de lider dos Voadores Negros.
Já a TVE, dando continuidade à sua programação das sextas independentes, apresenta
hoje um especial Benjamin
Britten. Um dos mais importantes compositores contemporâneos, e maior nome da musica erudita inglesa do século
XX, Britten se destacou particularmente pela sua produção
de câmara. E exatamente uma
amostra desse seu trabalho que
a TVE pretende mostrar, através da Orquestra de Câmara
Brasil Consort. Regida por Roberto Duarte, ela apresenta a
Sinfonia simples, obra de juventude mais conhecida do
compositor, e As iluminações,
para soprano e orquestra, com
solo de Carol MacDavit.

Cora Rónai
Embalado no sucesso de Armação ilimitada, vai ao ar hoje,
às 22h30min, Uma odisséia da
turma, o novo especial superde
jovem da Globo: a história
uma busca ao tesouro, temperada com mistérios, códigos secretos e perseguições, enfeitada
com ultraleves e asas delta —
todos os ingredientes, enfim, de
uma receita infalível. Arrumados, por ultimo capricho, no
cenário deslumbrante da Pedra
Bonita."turma"
do título é um
A
mora
grupo de crianças queBarra
e
da
condomínio
num
com
que, um dia, se surpreende
um velhinho num ultraleve,
perseguido por dois homens de
asa delta. Ao ser socorrido peias crianças, ele revela o motivo
da perseguição: a existência de
um tesouro na Pedra Bonita.
Os homens de asa delta são
membros da terrível seita dos
Voadores Negros, que quer se
apoderar deste tesouro, um
anel deixado pelos vikings, para destruir o mundo. A partir
dai, começam as confusões.
Escrito por Antônio Carlos
Fontoura, e dirigido por Roberto Talma (que fez, recentemente, o ótimo Cida, a gata roqueira), Uma odisséia da Turma
segue a linha agitada, de nistoria em quadrinho, que serviu de
inspiração para Steven Spiel-

St

gABLá VIDAL — Esculturas om cimento. Cãmar* Municipal do Rio de Janeiro, Clnelandia.
De 2» a 8», daa 10b aa I8h. Ultimo dia.
NAOYR — Pintura*. Eaoola Municipal Anne
Frank, Rua Pinheiro Machado, 190. Do 2* a 6\
daa 12h àa 17b. Ultimo dia.
IVANraOBRALDO VIANNA—Deeenhoa. Con«rapou» Oalerla d* Arte, Rua Viaconde de
Pirajá, 82 — loja 211. De 2* a 6», da* ÍOh as
I9h. Babados, das ÍOh aa I3h. Último dia.
UNIVERSOS — Coletiva com obras de Vllmar
Rodrigues, Paulo Simões, Marly Faro e outros.
Liana Lonardelli, Rua Marquês de Sao Vioento.
87. De 2a a 6*. das 9h ás 18h30min. Sábados,
daa 9b áa 13h. Último dia.
FLÀVIO 8BTRÓ — Pinturas sobre papel. Oaleria Estampa, Rua Visconde de Plrája, 82 — loja
106. De 2* a 6a, daa 9 ta ás 19b. Sábados, das 9h
àa 13b. Até amanha
FLÀVIO SHTRÓ — Pinturas. Oaleria Baramanha. Rua Marques de Sao Vioante, 52 — loja
185. De 2a a 8a, daa ÍOh àa 21h. Sábados, das
ÍOh áa 18h. Até amanha.
FANO — Pinturas. Oaleria Bonlno, Rua Barata
Ribeiro, 078. De 2a a sábado, daa ÍOh às 12h e
daa 16h àa 22h. Até amanha.
FLÀVIO TAVARES — Pinturas. Way Oalerla de
Arte, Av. Armando Lombardi, 33. De 2a a 6a,
das 13h às 2lh. Sábados, daa 10b àa 18h. Até
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(The suicide*» wifo) produção americana de
197B. dirigida por John Nowland. Elenco: Angie Dickinaon. Oordon Pinset. Peter Donat,
Todd Loocklanrf.Cor.

para a TV, Encurralado (Tv Globo,
0h05mln) chegou aos cineFEITO
mas do mundo Inteiro, transformou-se num cult movie, rendeu 9
milhões de dólares aos produtores e
lançou para a fama um dos mais
importantes nomes do cinema
atual: Steven Spielberg. Ele dirigiu
Encurralado quando tinha 24 anos
de idade, e fez uma obra-prima de
suspense, tensão e emoção. Dentro
da enorme jamanta, que persegue o
inocente caixeiro viajante pelas desertas estradas da Califórnia, pare-

ce estar escondida toda a maldade
do mundo.
Amanhã, a programação abre
com uma ótima comédia: Os russos
estão chegando (Tv Manchete —
17h), que satiriza o pânico irracional dos americanos durante os anos
da guerra fria. Ainda amanhã, temos Errol Flynn em Capitão Blood
(Tv Globo, 2h45min), clássico dlrigido por Michael Curtiz, recentemente exibido em nossos cinemas.
No domingo, uma das melhores comédias musicais da Metro: Alta sociedade (Tv Manchete, 13h), dirigida por Charles Walters, com musica
de Cole Porter, as vozes de Frank
Sinatra, Bing Crosby e Louis Armstrong, e a beleza de Grace Kelly.

I MOSTRA CHRIBTIAN DIOR DE ARTE CONTEMPORÂNEA — Pinturas de 29 artistas, entre eles Alexandre Daoosta, Aluisio Carvão,
Dionísio Del Santo, Hlldebrando de Castro,
Ivald Oranato e outros. Paço Imperial, Praça
XV. De 3a a domingo, daa 13h áa 19h. Até dia
15.
TERESA COELHO CÉSAR — Pinturas. Sala de
Exposições Cândido Portlnarl, Rua Sáo Francisco Xavier, 524. De 2a a 6a, das 9h às 22h. Até
dia 16.
JARRAS MEDEIROS, ORLANDO RAFAEL E
TOLANDA FRBTRB — Pinturas. Oalsrla de
Arte D3EU, Av. Copacabana, 690—2o andar. De
2a a 6a. das I2h às 21h. Até dia 16.
PROJETO ARTE BRASILEIRA — Originais e
reproduções fotográficas de Pedro Américo.
Timótheo da Costa, Caatagneto, Viaoonti e outros. Oalerla Sérgio MllUet s Rodrigo M.F. de
Andrade. Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a a
8a, das 10h30m àa 18h30m. Até dia 16 de
outubro.
EDUARDO IOLKSIAS — Pinturas. Realidade
Oalsrla ds Arte. Av. Ataulfo de Paiva, 136 —
loja 226. De 2a a 6a, das 1 lh às 20h. Sábados,
das llh àa íeh. Até dia 17.
LOIO-PEBSIO — Pinturas. Oalsrla AM Niemeyer. Rua Marquês de Sáo Vioente, 52 — loja
205. De 2a a 6a, daa ÍOh àa 22b. Sábados, daa
ÍOh às 18h. Até dia 17.

CANAL 2
8:O0 Propaganda Eleitoral
9:00 TVE na Escola — Para professores
8:15 TVE na Escola — Pré-oscolar à 4* Série
do Io Orau
11:00 TVE na Escola — Da 5' à 8* Série
12:05 Teleourao 1° Orau
12:20 Teleourao 2° Orau
12:35 TVE na Eaoola — Para professores
12:50 TVE na Eaoola — Do pré-escolar à 4*
série do 1° grau
14:30 TVE na Eaoola — Da 5* à 8* série do 1°
grau
15:40 TVE na Escola — Para Professores
16:00 Sem Censura — Discussão dos fatos em
evidência
18:30 Saúde e Medicina — Hoje: Paiooae Infantll
19:30 Reino Selvagem — Hojo: Terra de Palmipedea
20:00 Eu Sou o Show —Trajetória de um artista. Hoje: Roupa Nova
20:30 Propaganda Eleitoral
21:80 Sexta Independente — Hoje: Eapeolal
erudito de Benjamin Briten
22:30 Jornal das Des — Notioiário
23:15 1986 —Notioiário —Hoje: Elas Por Elas
0:15 Eu Sou o Show — Trajetória de um artista. Hoje: Klelton e Kledir
0:45 Boa-Nolte — Com Jonas Rezende

CANAL 4
6:SO Teleourao 1° Orau
8:45 Teleourao 2° Orau
7:00 Bom-Dla, Brasil — Programa de entrevistas
7:30 Bom-Dla, Brasil — Reprise
8:00 Propaganda Eleitoral
9:00 Xou da Xux» — Infantil
1246 RJ TV — Noticiário local
18:40 Olobo Eaporte — Notioiário esportivo
13:00 Hoje — Programa jornalístico
13:96 Vale a Pena Ver d* Novo — Reprise da
novela Paraíso
14:90 Seaaáo da Tarde—Filme: As Aventuras
de Freddie
16*0 Seaaáo Aventura — Delouoaoia de Poliei*
17:15 Telatama — Episódio da semana: A Arvora Mágica
17:60 SlnháMoça — Novela de Benedito Ruy
Barbosa
18:46 Hipertensão — Novela de Ivani Ribeiro
19:45 RJ TV — Noticiário local
19:56 Jornal Nacional — Notioiário nacional
e internacional

SEMENTES DO MAL
TV Record — 21h35min

QUANDO O STRTP-TEASE COMEÇOU
Tv Olobo — lb40mln

ENCURRALADO
T» Olobo — ObOBmln
(Duel) produção americana, de 1972, dirigida
Waover.
por Steven Spielberg;. Elenoo: Dennis
Jaqueline Scott, Eddie Fireatone, Lou Frizzelli.
'Cor
Baspsnss. Caixeiro viajante (Weaver) viaja
a aer peraepara a Califórnia. Na estrada, paaaa
guido por enorme oaminhao-tanque que parece
Feito
para a
ter vida própria e querer matá-lo.
TV.
HORAS PERDIDAS
Tv Manchete — ohaomin
(Stolen houra)produo4o americana de 1983.
dirigida por Daniel Petrie. Elenco: Suaan Hayward, Miohael Craig-, Diana Baker, Bdward
Judd. Paul Rog-ers.Cor.

Boa Vontade — Programa religioso
Esporte Total — Noticiário esportivo
Esporte Compacto — Jornalístico
Fórmula Única — Musical
TV Fofáo — Infantil
TV Criança — Desenhos
Chlp'a — Seriado
Olhar de Marusla — Jornalístico
Jornal do Rio — Noticiário local
Jornal Bandeirantes — Notioiário naoional e internacional
20:00 Dinheiro — Indicadores econômicos
80:06 Mundial de Vôlei Masculino — Molhores momentos
80:30 Propaganda Eleitoral
81:30 Oito Show/Xènia — Variedades
88:30 Sexta Mistério — Filme: O Cáo dos
Baskerville
0:15 Jornal de Amanhã — Noticiário
0:35 Entre Amigos — Musical
O:40 Flash — Jornalístico
1:10 - Vldeo-Clube — Filme: A Mulher do Sulcida
3:10 O Gordo e o Magro — Humorístico

11:55
12:00
18:30
13:00
14:00
15:00
184)0
19:00
19:05
19:30

20:3O Propaganda Eleitoral
21:30 Roda de Fogo—Novela de Lauro César
Muniz
22:30 Uma Odisséia da Turma — Especial
infantil
23:25 Jornal da Olobo — Noticiário
23:55 RJ TV — Noticiário local
0:05 Corujão I — Filme: Encurralado; Quando o Strlp-tease Começou: Assassino a
Preço Fixo e A Loteria do Amor

CANAL 6
Progra—3*" Educativa
Propaganda Eleitoral
Sessáo animada — Desenho
Manchete Esportiva— l°Tempo—Resonha esportiva nacional e internacional
12:30 Jornal da Manchete — Edição da Tarde
— Notioiário, agenda cultural e entrovistas
7:45
8:00
9:00
18:00

CANAL 9

18:00 Vota Braaü
13:15 CIA Para os íntimos — Variedades
14:16 Romanos da Tarde — Reprise da novela
Santa Marta Fabril
16:00 Clns-Açáo — Seriado: Operação Resgata
íe.-OO
19:00
19:15
19:80
19:40

Drama. Professor (Donat) se mata ínesperadamente. Antes, porém, zera sua conta no banco, deixando a esposa (Dickinson) com dificuldades financeiras para orlar o filho de 13 anos
(Loockiand).

O CÀO DOS BABKKRVILLES

Terror nas estradas
Paulo A. Fortes

(The dobermana gang) produção americana
dirigida por Byron Chudnow. Elenco: Byron
Mabe. Hal Read. Julie Parriab. Cor.
Ação. Aesaltanteo roubam bancos, utllilando para lato oaes doberman eapeolaimente
treinado*.

(The hound of the Baakervllles) produção inglosa de 1950, dirigida por Terence Fischer.
Elenco: Peter Cushlng, Christopher Lee.
Ao*o. Sherlook Holmea (CushiiiR-) é chamado por aristocrata (Lee) para resolver antimaldição
ga
que pesa sobre sua família: há
200 anos membros da família Baskerville
encontram morte horrível nos pântanos, devorados por enorme e apavorante cão.

TELEVISÃO

'Um libelo contra a violência"/Antônio Freitaa/0 Globo
"0 final do filme deverá ve para todas as idades —,
agradar o público jovem, ele tem a dose certa de roe conta uma bepois tem ação, aventuras e mantismo
um adolescente simpático Ia lição de solidariedade."
com quem esse público cerLonéide Duarte
tamente se identificará.
Revista Veja
Além disso algo que ser-

A MULHER DO SUICIDA
Tv Bandoirantes — lhlOmin

(The eeeds of •wU) produção americana dirigida por Dlm Kay. Elenco: Katharine Houghton, Joel Dalesandro. Cor.
Terror. Slniatro Jardlnelro tenta possuir a
patroa oom a ajuda de suas flores diabólicas.
Despedido, vai trabalhar em outro jardim onde tudo se repete. Sua nova patroa atira nele,
que se transforma em árvore. Ela bota fogo na
arvore, acabando assim com o mal.

Sob ameaça de morte, Dennis Weaver,
Encurralado, canal 4, OhOSmin
FILMES DA TV

SÉRGIO MATTA — Deeenhoa e pinturas. Oaleria Paulo Cunha, Av. Ataulfo de Paiva, 136 —
loja 102. De 2a a 8a, das ÍOh às 19h. 4a até as
2lh- Sábado», daa ÍOh àa 14h. Até dia 15.

CLÁUDIA KLTNO — Fotografias. Rio Dealgn
Cantar. Av. Ataulfo de Paiva, 270. De 2a a
sábado, daa ÍOh áa 22h. Domingos, das 12h às
20b. Até domingo.
MAROARBT MEB — Aquarelas. Centro
Cultural do Jardim Botânico, Rua Jardim Botanioo, 100S. Diariamente, das 8h àa 17h. Até
domingo.
AMAURT CHAVES — Pinturas. Oaleria OUvia
Kann, Rua Viaconde de Pirajá, 351 — loja 106.
De 2a a 6a. das ÍOh às 21h. Sábados, das ÍOh as
14b. Até segunda.
ROBERTO QARCIA — Fotografias. Restaurantas Maria Maria, Rua Barão de Itambi, 73.
Diariamente, a partir das 19h. Até segunda.
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MARTLT CINTRA OPPERMANN — Instalação
com objotoa porcelanizadoa. Oalerla Maounaima. Rua Araújo Porto Alegre, esquina
oom Rua MéxLoo. De 2a a 6a, das lOhSOmin ás
lBhSOmin. Até dia 14.
ARTISTAS ARGENTINOS EM RIO — Coletiva
de desenboe, gravuras e pinturas de vários
artistas argentinos. Oaleria do SESC da Tijuca,
Rua Barão de Mesquita, 539. De 3a a 8a, daa 13h
ás 21b. Sábados e domingos, dss ÍOh ás 22b.
Até dia 14.
CARMEN BARROS — Esculturas. Rio Othon
Palaoe, Av. Atlântica, 3.264. Diariamente, das
14h às 22h. Até dia 15.
MARIA PEREIRA — Tapetes e pinturas. Eapaço Carmem Miranda do Botai Nacional, Av.
Niemeyer, 769. Diariamente, daa ÍOh ás 21.
Até dia 15.

MARA TAQLIARI — Pinturas. MC Artes Plástl«,**, Estrada da Barra, 1.638 — Loja O. De 2a a
sábado, daa I4h ás 22h. Até amanha

(The adventuros of Freddie) produção americanada 1077, dirigida porHy Avorback: Elonco: Michael,Burns, Dick Blasuccí, Jane Connell, Keene Curtis. Cor.
Ação. Cientista brilhante mas melo desligado
(Burns) descobre nova fonte de energia, mas
briga com seus chefes, quando descobre que
eles querem lucrar com a invenção.
A OANO DOS DOBKRMAN8
TV Rocord— 15h

ARTES PLÁSTICAS
JEMTLE DD3AN — Escultura», deeenhoa e pinturaa. A.M.C. Oaleria de Arte, Rua Marques de
84o Vicente. 62 — loja 180. Do 2"a a 6a. dan 9h
aa lSh. Último dia.

Drama. Mulhur rica e boêmia (Hayward)
descobre, durante festa, que esta gravemente
doente. Módico (Craig) sente-se atraído por ela,
mas não esconde que seu caso ó muito gravo*
.Legendado.

AS AVENTURAS DE FREDDIE
TV Olobo — J4h20min

Receita infalível

Lupu Llmpim Clapá Topo — Infantil
Manchete Eaportlva — Noticiário
Jornal Local — Noticiário
Vota Braaü — Boletim
Tudo ou Nada — Novela de José Antônlo de Souza

20:80 Propaganda Eleitoral
81:80 Mania de Querer — Novela de Silvan
Pássara
89:80 Jornal da Manchete Ia Edição—Jornalistioo
23:80 Apertem os Cintos — Humorístico
0:80 MOMPaTOtó BoonAmloo — Jornalístico
0:85 Jornal da Manchete — 8a Edição
1:15 Seaaáo Extra—Filmo: Horas Perdidas

CANAL 7
6:30 Qualificação Profissional — Educativo
6:45 Programa Jimmy Swaggart — Programa religioso
7:16 Café Espiritual — Religioso
7:30 O Despertar da Fé — Programa religloso
soo Propaganda Eleitoral
9:00 TV Fofáo — Infantil
10:00 Ela— Programa feminino

8:00 Propaganda Eleitoral
9:00 QnallfloaÇSO I»i»yfimnnal — Educativo
9.18 A Hora da Eucaristia — Programa religloso
9:80 Igreja da Oraça — Programa religioso
lOrtO Posara Crsr no Amanha — Programa
religioso
10:16 Tartaruga Biruta — Desenho
10:80 Aventura aos 4 Vastos — Documentario
11:00 O Mondo é Pequeno — Documentário
11 AO ato Tempo — Jornaliatioo
18:00 Reoord em Hotiolaa — Notioiário
18.-00 Reoord nos «aporte* — Notioiário
18:80 A Moda da Caaa — Culinária
18:48 Contar Bam — Culinária
14.-00 Férias no Aeampamanto — Seriado
14*0 Tartaruga Biruta — Desenho
14:45 Oa Dois Careta* — Desenho
18:00 Mapeada! Infantil — Film*: A Oang do*
Dobsrmana
17:00 ultraman — Seriado
— Seriado
17:80 O Bagieean da Ultraman
18:00 Vibração — Programa Jovem
18*0 Aaadm é a Vida — Seriado
18:00 Jornal da Reoord — Noticiário
19*0 O* Ricos Também Choram — Novela
SO*0 Propaganda Eleitoral
81*0 Informa Bconòmloo — Informativo
• 1*6 Sessáo aarpaoial — Filme: Semente» do
Mal
88*0 Bnoontro Manado — Entrevistas
0:15 m~t--"*~- ds Vida — Religioeo
0*6 Longa-Mstragem Legendado — Filme:
a programar

(The night they raided Mlnaky'») produção
americana de 1908, dirigida por William Friedkin. Elenoo: Jason Robarda, Britt Ekland, Norman Wisdon. Cor (07 min).
Comédia. Na Nova Iorque de 1928, teatro
burlesco está indo á falência quando surge bela
e ambiciosa bailarina, disposta a tudo para
vencer no show-bin. Durante uma apresentaçáo ocorre um incidente, do qual ela se aproveita para lançar o stxip-teaae.
AS8AS8TNO A PREÇO Í1XO
Tv Olobo — 3h26min
(The nteohanio) produção americana de 1972,
dirigida por Michael Winner. Elenoo: Charle*
Bronson. Jnn Michael Vlnoent, Keenan Wynn.
Jlll IreLand. Cor (ÍOO min).
Ação. Matador profissional (Bronson) faz
vitima e
amizade oom o filho (Vincent) de uma "organiinicia-o na profissão de assassino e na
missão,
Após
uma
trabalha.
a
saçao" para qual
é marcado para morrer e o escolhido para matalo é aeu discípulo.
A LOTERIA DO AMOR
Tv Olobo — 8h
(The lore lottery) produção inglesa de 10&3.
dirigida por Charles Crichton. Elenco: Davld
Niven, Herbort Lom, Peggy Ciimmlnga. Cor (89
min).
Comédia. Famoso ator de cinema (Niven).
multo endividado, aceita participar de um concurso que dará á vencedora o direito de casar
com ele.

CANAL 11
6:45
7:00
7:SO
8:00
9:00
14:30
15:30
16-.30
18:30
19:00
19:80
20:30
81:30
81:85
BS:30
0:80

PateU Pateta — Educativo
FoUow Me — Aula de inglês
Oato Félix — Desenho
Propaganda Eleitoral
Sessão Desenho — Seleção de desenhos
animados e brincadeiras
Vida Roubada
Pecado de Amor — Novela
Seaaáo Deaenho/Boso — 2a seBsão
Jornal da Cidade — Noticiário local
Notioentro — Noticiário nacional e internocionol
O Super-Heról Americano — Seriado
Propaganda Eleitoral
Caldeirão da Sorte — Sorteio
Eaquadráo Classe A — Seriado
Sexta no Cinema—Filme: a projjnunar
Jornal 84 Horas — Noticiário

A programação e os horários são da responsabilidade dos emissoras.
Os programas publicados no Fim-de-Semana
68*00 sujeitos a mudanças de última hora, que
sao de responsabilidade dos divulgadores. É
aconselhável confirmar os horários por telefone.

DANÇA

1

DANÇANDO VTLLA-LOBOS — Apresentação
do Ballet Carioca, oom criação, direçáo e ooreografia de Ellana Conoela, Marola Mllhases e
Mônica Ooossens. Teatro Benjamin Coaataaa;
Av. Pasteur, 360. 5a,6a.BS21h30mlnedom,às
20h. Ingressos a Cz2 50.00.
GRUPO DE DANÇA CISNE NEGRO — Apreeentaçao sob a direçáo do Hulda Bittencourt. Prode
grama dias 8. 9 e 11: Destino, ooreografla
Luiz Arrieta e música de Shiro Fukai. Dias 10 e
12, Do Homem Ao Poeta, ooreografla da Lula
Arrieta e música de Carl Orff. De 4a a sáb. as
21h e dom, ás 19h. Teatro João Caetano, Pça
Tiradentes, s/n° (221-0306) Ingresso* a Cs»
70.0O.
_
.
LEMBRANÇAS — Espetáculo de dança com a
Ballet.
Espaço
DCE
do
Fundação Fluminense
da UFF, em frente ao terminal sul daa barca* de
Niterói. Sáb e dom, ás 19h. Ingresso* a Sa*
40.00 e Cz$ 10.0O. estudantes da UFF. *¦
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Eles tém mais uma lição a compartilhar.

KarateKídn
A Hora da Verdade Continua
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RALPH MACCHIO NORIYUK1 "PAT" MORITA
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comportamento e outras informações sobre as
variedades de cães, satos, pássaros e peixes.
Sao 4 coleções è sua escolha. E em apenas
24 semanas você aprende, na prática,
a tornar a vida do seu animal de estimação
muito mais saudável e feliz.
UM LANÇAMENTO

SISTEMA JORNAL DO BRASIL

no 1°. Cafclerno
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Prepare seu pescoço
Vampiros atacam
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mineira
atrás
do João
Penca
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Luiz Carlos Mansur
o álbum soIo de Evandro Mesquita,
que leva o seu nome. A
PRONTTNHO
capa é uma overdose de
camavalização, e chegou a pintar
um problema com a censura: o disco sairia lacrado, porque a música
Greve tinha sido proibida para execução pública. Mas quarta-feira
chegava na Polygram o certificado
de liberação. Tá limpo.
¦ Eotanásia, pioneiro do punk
RJ (ao lado do Coquete Molotoff, lá
se vão 5 anos), prontinho para detonar o contra-ataque. A banda mantém apenas a guitarrista Chris da
formação original, mais Francisco
(baixo), Cássia (vocal) e Bruno (bateria). Estão preparando uma demo
e prometem disco para o inicio do
ano que vem. Aproveitam para
anunciar mudanças na linha hardcore. Vai daqui uma sugestão: que
tal psychobilly?
¦ Está prometido para hoje o lançamento do novo LP de Lulu Santos. Aproveito para desfazer um
mal-entendido: o nome do disco é
Lulu, e não Minha vida, como saiu
aqui semana passada. Acontece
que a fita promocional cedida pela
gravadora trazia o nome errado, e
desgraçadamente deu-se o equivo-
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4s histórias de vampiros
invadiram o teatro, cinema,
livros e quadrinhos, numa
mistura de horror e sensualidade
que tem agradado
principalmente os jovens

Fast Forward—

D

Joaquim F. dos Santos

M

Venta
EIA-NOITE.
frio. Ruídos estranhos
vêm da porta dos
fundos.
$j; Eu se fosse você parava imediatamente de ler essa matéria e protegla o pescoço. Se tivesse sorte combrava np supermercado uma réstia
de alho, daquelas que o superintendente da Sunab queria deixar de
fora do congelamento. Tentava ainda, no quarto do irmãozinho débil
mental, o crucifixo com que ele se
paramentou para o show do Ozzy
Osbourne no Rock in Rio. Cuide-se.
. Os vampiros estão soltos e, mais do
true nunca, irresistivelmente sedu,;tores. Modernizaram-se. Alguns são
darks minimalistas, como o que
está no Teatro Cacilda Becker, em
Nosferatu, sinfonia de vida e morie. Outros andam atrás de louras
'esportistas de enduro, como o de
Histórias reais de Drácula, gibi
lançado esta semana nas bancas. E
o de Vampíria, cartaz no Teatro da
-Galeria, é
gente como a gente: enrolado com dentistas inescrupulosos
,;que lhe querem arrancar os caninos
e lojas que vendem ataúdes roídos
por cupins.

Nunca se sugou tanto o sangue
do próximo, nunca houve tanta
gente interessada nesse espetáculo
'•-—
e isso nâo é nenhuma metáfora
das relações capitalistas de trabajho. O sangue que escorre é delicioso, de deusas linfáticas como Carla

Camurati em Drácula, cartaz de
São Paulo (o vampiro é Raul Cortez). Ele sacia a sede de uma platéia
obviamente deliciada com a ritualização erótica. ^—•
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— A história do vampiro tem
elementos de sedução muito evidentes — diz Moacyr Góes, 26 anos,
diretor de Nosferatu, no Cacilda
Becker.—As referências à penetração são muito explicitas, assim como a valorização do pescoço como
zona erógena e o gosto por virgens,
A novidade é que os jovens, como em tudo mais, pegaram o vampiro pela mão e estão guiando seu
trágico destino para dentro de um
mundo de modernidades, humor,
rock e sexo. A hora do espanto, em
que o ator Chris Sarandon faz um
Drácula bissexual, freqüenta danceterias, é um bom exemplo disso.
Foi o quinto filme de maior bilheteria no primeiro semestre do ano,
visto por 1.319.050 pessoas — todas
excitadamente arrepiadas e atraidas pelo mal que vem das trevas.

— Eu adoro levar sustos — diz
Míriam Portiro, 24 anos, da LPM,
que editou com sucesso a Coleção
Horror (Frankenstein, de Mary
Shelley, Drácula, de Bram Stochkler, e Contoss de fantasmas, de
Daniel Desoi). — Infelizmente nunca me aconteceu uma história dessas na vida real. Se me aparecesse
um Drácula como o Chris Sarandon
eu gostaria muito.
Drácula, como se sabe, tem uma
aparência comum — um tanto pálida, é verdade, carregada de mau
hálito—e muitas vezes passam por
nossas vidas sem que a gente tome
conhecimento de que viveu um momento de grandeza sobrenatural.
Esse problema acabou. Paulo Coelho e Nelson Liano Jr. lançaram
Manual prático de vampirismo,
onde explicam direitinho como
identificar um vampiro, por exempio, durante uma relação sexual.
Dicas: o vampiro é quase sempre
passivo, gosta de ficar por baixo;
mesmo nus, jamais tiram o relógio
(se for de bolso ficam com ele na
mão, esquerda); tomam banho
quente antes da relação sexual, para aquecer o corpo, normalmente
gelado, e tirar o cheiro de mofo
insuportável. Não está no livro, mas
uma boa maneira de se flagrar um
vampiro é levá-lo para um quarto
de motel. Se no meio daqueles espelhos todos você aparecer fazendo
amor sozinha(o), relaxe ou fuja, mas
não tenha dúvidas: o príncipe das
trevas está contigo.
Explicações para esse fascínio
há muitas, e José Luiz Aidar e Mar
cia Maciel tentam as suas em O que

MORREU o baixista do Metallica,
Cliff Burton, dia 26, num desastre de
ônibus quando voltava de um show
em Estocolmo... Continua até domingo Hanói-Hanói no Teatro Ipanema...Hoje é o último dia do FestBandas da Metrópolis: tocam Aversão,
Baralho a 4, Freqüência Modulada,
De Cor, Legitima Defesa e Drink Letal. Os vencedores de sexta passada
serão divulgados hoje. Amanhã tem
Celso Blues Boy e domingo, Filhinhos
da Mamãe, Conflito Irracional, Ego e
Baater Mameinhos... No Mistura Barra, hoje tem Uns e Outros, amanhã
Pedra Bonita e domingo, A Trilha...
Hoje no Lagoinha, lá em Santa, Noite
Cigana, festa de arromba...Titanic
tem hoje e amanhã o grupo Roxigènio... Cida Moreira no Circo é uma
boa. Só até amanhã... Show do Ira! no
DCE da Usp transferido para amanha. Continua valendo a Ponte Aérea... Mesmo porque amanhã e domingo tem Marina no Anhembi... O comi-

é vampiro, que está saindo pela
coleção Primeiros Passos da Brasiliense. "O vampiro seria o poderoso, o mais forte, que domina o
mais fraco", "válvula de escape de
desejos e impulsos reprimidos" —
arriscam, num livro que relembra
ainda vampiros clássicos como BeIa Lugosi, Boris Karloff, Vincent
Price e até Nelsinho, o Vampiro de
Curitiba, de Dalton Trevisan. Um
destaque especial é dado a Klaus
Kinskl, o Nosferatu, de Herzog. Um
vampiro pós-freudiano, encucado
com problemas de solidão, em desesperado conflito com a estranheza de seu desejo.

co. Quanto aos problemas na banda, todos desmentem. Mas Stanislaus garante que a informação é
quente. Só o tempo dirá.
No mais, Stan adianta que a
Odeon rescindiu o contrato de Muzak. Bola preta. A bola branca fica
por conta de Caè Velo, que depois
da celebração apoteótica está vendendo cerca de mil discos por dia.
Vixe! Nosso intrépido informante
aproveita para declarar seu voto
em
Agnaldo Timóteo, segundo ele
"o candidato
dos metaleiros"(?) e se
despede com uma mensagem enigmática: I hope the russians love
their ebildren too...Eu, hein?
João Penca passou na sexta-feira
passada por um verdadeiro revival
de 68.0 grupo se apresentava ao ar
livre para 5 mil pessoas, no DCE da
Puc de Belo Horizonte, quando o
campus foi invadido por policiais
fortemente armados. Diz Selvagem
Big Abreu que o grupo só percebeu
o que acontecia quando faziam a
penúltima música, Edmundo: vários senhores de metralhadora postavam-se atrás do palco, e o equipamento foi retirado. O show acabou
ai, sem nenhuma explicação. O Zero, que entraria depois, nem chegou
a se apresentar. O curioso é que,
ainda segundo Abreu, não houve
flagrante de coisa nenhuma, embora algumas
pessoas fossem detidas
"averiguações".
É, Brasil!
para
Finalmente alguém resolveu colocar o darque no lugar que ele
merece: o do pastiche infeliz, ou no
melhor dos casos, a paródia. Estou
falando do brilhante artigo de P...
Escobar na Bizz que está nas bancas. É bom que se diga que foi ele
mesmo o introdutor do modismo no
Brasil — involuntariamente ou não.
O artigo é leitura obrigatória para
os que insistem em levar o darque a
sério, e recomendo especialmente
para um rapaz que escreveu um
laudatório ensaio sobre o assunto,
aqui mesmo no JB, sábado passado, onde o Blue Oyster Cult, que
ser
até as pedras da rua sabem
heavy metal, é citado como "grupo
dark". Vamos ler, vamos nos informar pessoal.

tê eleitoral de Carlos Mine (PV) convida para um recital de música mínimalista com Andersen Vianna & Quarteto, no Museu do Ingá, em Nyctheroy.
Neste e no outro domingo... Por talar
no além-baia, hoje tem Lobão no
Mauá de São Gonçalo... Domingo no
Robin Hood, Hojerizah... Quartafeira, no Crespúsculo, supernoite de
vídeos black: de Marvin Oaye a James Brown.. Quinta no Vibração, especial com Big Country... Agito Nnmero Zero, a mais nova estrepolia
performáUca de Jorge Salomão, adiada sine die: ele sofreu um acidente em
Salvador. Mas já está na boa... Correndo Risco é o novo nome do LP do
Camisa de Vénus... De quarta a domingo, no Teatro Ipanema, é a vez do
Biquíni Cavadão... E atenção: a partir
de terça-feira, o Urbi Um estará exibindo em vídeo Night of the living
dead, o precursor da Volta dos mortos
vivos. Protejam seus brainse boa
viagem..
¦:l
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No momento — apesar de as
sessões de meia-noite do Cineclube
Botafogo estarem sempre com o
Drácula, de Andy Warhol ou o Rock
horror show — as forças do mal
aterrorizam os cinemas com A volta dos mortos vivos, que não é
exatamente sobre vampiros, mas
parentes próximos. Seres repelentes que deixam as lápides do cernitério, subitamente ressurretos por
uma droga química. Eles não querem sangue, mas cérebros. No escurinho do cinema, animados por
uma monstruosa coletânea de hits
do heavy metal, os zumbis provocam sustos e gargalhadas numa
platéia na faixa dos 16 anos, enquanto vão deixando suas tumbas
e invadindo cidades aos gritos de
"cérebros, mais cérebros"
Eu se fosse você colocava uma
tranca extra na porta.
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João Penca: impressionados com a metralhadora

Mais pra Eduardo do que pra Mônica
Claudia Roquette-Pinto

T

ODA semana quando abro o jornal
dou de cara com uma matéria de
comportamento ou "vanguarda"—in¦¥
variavelmente, textos sobre punks,
¦¥¦
darks, neocaretas e grupos com outros rótulos,
tão vazios e pré-fabricados quanto estes, com
os quais se pretende uniformizar a massa gigantesca da população brasileira que atende
pelo nome de jovem; isto é, os jovens das
classes média e alta, porque o resto ou já é
marginal por necessidade ou está na Funabem.
Que os meios de comunicação de massa
demonstrem tamanho empenho em padronizar
e catalogar essa juventude — tendo inclusive
+¦¥ criado previamente uma oposição forçada en
tre elaeo chamado mundo adulto —já era de
+ se esperar, pois é apenas uma manifestação
+ reduzida de um mal de que todos somos víti
mas: a manipulação do indivíduo pelo sistema.
O que espanta é perceber que "o futuro da
nação" está passivamente compactuando com
isso.
Existe uma espécie de novo nazismo, ou
como
quer Muniz Sodré, uma SOFT
:¦¥
UNIFORMIZAÇÃO, imposta ao indivíduo atra
+ vés da mídia, e que vai desde suas roupas até
seus gestos, passando pelos lugares que fie-

I

ií

4NHÍ^.*L^.<HM^AHMN^*-a^^

qüenta e por seu discurso até chegar no seu
corpo, que deixa de ser o último reduto de
liberdade do indivíduo enquanto tal para se
transformar numa réplica dos truculentos Stallone e Jane Fonda. Para ser um cidadão adaptado, o jovem tem que preencher certos requisitos, mas não importa se estes incluem olheiras
e tédio, alfinetes de segurança ou máquinas de
musculação, contanto que correspondam às
expectativas da sociedade de consumo.
Frente a essa uniformização imposta, a
geração Coca-Cola ou adere, entregando-se de
vez à imbecilidade bélica dos Rambos da vida,
ou tenta se defender, criando núcleos isolados
(que querem se manter assim a todo custo), as
tais famosas tribos urbanas de punks, darks,
skinheads, etc, etc, que, no fim das contas,
também acabam reproduzindo modismos tão
importados e artificiais como os dos yuppies e
similares.
Não dá mais para acreditar nas palavras
adolescentemente ingênuas do Legião Urbana,
"aí então vocês vão ver/suas crianças derrubando reis". Os "filhos da revolução" não sabem nem queremfazer a sua própria; estão por
minuto do RPM; mais parecidos com Eduardo
(cuja filosofia de vida se resumia à escolacinema-clübe-televisão) que com Mônica, que
gostava de Bandeira, Caetano e Van Gogh

É assim que desembocam na universidade,
verdinhos e cheios de ilusão, os felizardos aprovados no vestibular. Mas sabem eles que este
consagrado método de aprovação (ou controle?) é apenas mais um truque do velho sistema,
passa quem está melhor treinado para respon*
Daí o
der a determinado tipo de pergunta.
"saber" enlatado
sucesso dos cursinhos, onde o
e comprimido em apostilas não deixa arpara o

a^afladvT:
' í iPt^ffisí jsfciffi! aflBBBBBBBBBBBBB
aEfflÉffi em m^Mmm^mmm^mmm^mW
p^b

B«!IBTal

j(Rky.

;.::,v

I

BB

Claudia
Roquette
Pinto, 23
anos, é
estudante de
Tradução na
PUC

menor bafejo de pensamento crítico. Pois se
enganam aqueles que esperam encontrar no
ambiente universitário um espaço de crescimento. Numa espécie de pacto macabro entre
professores e alunos, a curiosidade vai cedendo ao peso da acomodação e do baixo nível
geral e as perguntas são cada vez mais respondidas com silêncio maciço das turmas, como se
nada naquele lugar estranho lhes dissese respeito. Quantas vezes espaços de discussão e
criação, conseguidos através do esforço hercúleo de alguns professores e alunos, foram por
água abaixo por falta de gente que quisesse
participar? A universidade, que poderia ser
uma experiência pelo menos existencialmente
enriquecedora (como imagino, idealisticamen
te, que fosse na década de 60) passa a ser um
verdadeiro matadouro das inquietações e
idéias de uma juventude de bois mansos.
Não estou me arvorando a sugerir maneiras de desmontar toda esta engrenagem, nem
discutir a viabilidade de um projeto tão ambicioso, mas aprendi com a psicanálise que a
consciência é sempre um primeiro passo. Talvez seja mais fácil para os manipulados
conscientes descobrir um meio-termo saudável
entre Rombo e Rimbaud.

D A Lufthansa promoverá
exposição de 300
postais comemorando
80 anos do 14 Bis

JORNAL DO BRASIL

D O Brasil vai expor na
Feira de Turismo de
Bruxelas, de 20 a 22 de
novembro

Turismo

Fotos de Geraldo Viola.

Roteiro das flores
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Na serra de Petrópolis, ipês
(de graça) e orquídeas raras
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Heliete Vaitsman
nostalgia: para
onde foi a primavera, essa estação em que as floSESSÃO
res explodem, coloridas,
sob um céu de azul intenso e sol
quente o suficiente para aquecer
nossos corações sem esturricar
nossos miolos? A gente até pode
sonhar com um pulinho a Paris —
os franceses melhoram de humor
quando o tempo muda —, com a
esplêndida visão dos jardins ingleses, com azaléias na idílica
Gramado da serra gaúcha, esquecendo que também existe primavera aqui por perto. Petrópolis,
Corrêas, Itaipava, Araras — come-se bem, montanhas riscam o
horizonte, há perfumes no ar. Não
de horténsias, que essas vêm ficando cada vez mais raras — porém sobrevivem orquídeas, rosas,
ipês, pinheiros.
Vamos pintar de verde a alma,
propôs certa vez o poeta Carlos
Drummond de Andrade, meio em
tom de queixa por ser instado a
repetir, todo mês de setembro,
sua opinião sobre a chamada estação das flores. Verde, natural, é
o que não falta na serra de Petrõpolis, e ainda no belo passeio até
Teresópolis pela estradinha sinuosa, quase deserta, que liga as
duas cidades. O vale de Cuiabá lá
embaixo, hortaliças fresquíssimas lá em cima: prazer para os
olhos e o paladar saudável.
Para apreciar flores, porém,
não basta deter-se à beira do caminho. É preciso buscá-las onde
as cultivam com orgulho e requinte que fariam inchar de satisfacão as bochechas do famoso

detetive Nero Wolf, doublé de
gourmet e orquidófilo criado pela
imaginação de Rex Stout. Como
na Plorália e no Orquidário Binot, onde a realidade consegue
superar, em beleza, a ficção. Já
pensaram num empregado fiel há
41 anos, filho e neto de outros
empregados fiéis? Pois o Binot
tem um homem assim, Flávio
Cardim, que começou limpando
plantas, aos 12, e hoje administra
25 estufas onde cada coisa tem
seu lugar e seu cuidado específico.
Cardim mora no próprio Orquidário — terreno de 14 mil metros quadrados — e só sai para
fazer manutenção de orquídeas,
em casa de colecionadores dos
arredores. Não se incomoda em
virar a noite cuidando de alguma
espécime em risco e não conhece
prazer maior que o de dissertar
sobre algumas das cerca de 500
espécies de orquídeas que o Binot abriga (um total de 190 mil
unidades atualmente; ano passado, 60 mil foram exportadas para
EUA, Japão, Alemanha, entre outros países).
Por sorte, diz enquanto mostra a rara e cara (Cz$ 800) brassolaeliaocatleya Malworth Orchidglade, a ocupação imobiliária dos
últimos anos não destruiu as matas do bairro do Retiro de onde
saem as mudas de orquídeas naturais que competem — em colorido, não em sofisticação — com
as híbridas. Roxos, azuis, amarelos, vermelhos, todas as combinações são possíveis para agradar a
consumidores exigentes.
A exigência de quem pode pagar entre Cz$ 200 e Cz$ 500 por

uma flor que, se mal cuidada,
morre logo, só se compara à dos
próprios cultivadores. No caso do
Binot, herança comprida. O primeiro proprietário, afilhado de
Dom Pedro n, vendeu seu primeiro lote de plantas à Bélgica em
1870 e atravessou o Oceano
Atlântico 76 vezes para comercializar de palmeiras e samambaias,
além de orquídeas, obviamente.
Acabou condecoradíssimo e intraduziu no Brasil as primeiras
espécies estrangeiras, como a
trianae e a percivaliana, cujas
divisões são cultivadas até agora.
Em matéria de flores, a primeira proibição é confiar-se na boavontade da mãe natureza. Que o
diga Luis Jorge Strozolkowki, neto de poloneses, há 23 anos na
Florália. De plantador, foi galgando posições e aos 37 anos,
administrador de uma equipe de
50 empregados, é capaz de esquecer o interesse comercial para
dissuadir o leigo de comprar determinada espécie de orquídea,
difícil de ser mantida.
A Florália investe tanto no
atacado quanto no varejo e oferece ao cliente um supermercado
de plantas. Colocam-se no carrinho bromélias, arranjos ornamentais (entre Cz$ 30 e 100), vasinhos de prímulas, gloxínias e violetas (Cz$ 30 a unidade). Ao fundo
do enorme galpão, uma parede
com placas de xaxins ostenta
exuberantes samambaias, bromélias de mais de 20 tipos, a bela
hierogliphera (parecida com a espada de São Jorge). Do lado de
fora, um conjunto de canteiros
integralmente dedicado às rosas:
o cliente anota o número da roseira (são 44 os tipos de enxertos

à disposição) e um empregado
prepara a muda num saquinho
(Cz$ 25, prestes a florir). Você
pode eleger desde a mini-rosa,
ideal para vaso com água, até a
enorme Queen Elizabeth ou a
Neue Revue de contraste bellssimo, o reverso e o dorso da pétala
em branco creme passando para
vermelho vivo na margem.
Quem compra rosas ganha um
folheto explicativo sobre o plantio e os principais cuidados. O
auge da floração é entre outubro
e novembro e elas sào mais fáceis
de cultivar que as orquídeas, que
levam de sete a oito anos para
florir. Na Florália, 10 mil metros
quadrados de área construída,
mais 10 mil de plantação com
culturas de campo, os cuidados
nos viveiros incluem termômetros e canos para água quente —
cada planta tem suas exigências
e, do adubo à temperatura, não
se deve contrariá-las.
Formado em Economia, Luís
Jorge não troca por nada a paz de
viver entre flores. É um mundo
diferente, mas multo próximo. Na
Florália, Miriam Rios — aliás
uma amante de orquídeas, freguesa assídua da loja carioca Ciclame—filmou recentemente um
clip sobre o início da primavera,
Djavan ambientou sua música
Pétala. Elba Ramalho também já
fez compras ali, além de plantas
levou produtos naturais do tipo
irresistível para quem anda em
busca de desintoxicar-se. A Fiorália tem desde o mel para fumantes às conservas do Mr. Paul
de Petrópolis. Uma linha inteira
para se voltar ao Rio com a alma
apaziguada.
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Nas estufas como as do Orquidário Binot,
flores de todas as cores, inclusive a rara
brassolaeliaocatleya Malworth Orchidglade
(alto, Cz$ 800) escondem-se dos olhos de
quem passa pela estrada. Em canteiros
bem cuidados, 44 tipos de rosas (Cz$ 25
cada muda) perfumam o ar na Florália

Indicação
Como chegar —
Quem vem do Rio pela
estrada União Indústria
passa primeiro pelo Arteiro, depois pela Floralia e a seguir pelo Orquidário Binot. Do Centro
de Petrópolis, o roteiro
é o inverso.
Endereços — Orquidario Binot — Rua Fernandes Vieira 390, Retiro. Tel: 0242-42-0833.
Aberto de segunda a sábado das 8 às 11 horas e
das 13 às 15h30min. Não
adianta insistir, nâo

abrem o portão na hora
do almoço.
Florália — Estradado
Alcobaça, s/n°, Samambaia. Tel: 0242-42^340.
Aberto diariamente das
9 às 17 horas.
Arteiro — Estrada
União Indústria 11407,
junto à entrada da estrada Petrópolis —
Teresópolis. Aberto diariamente das 9 às 18
horas.
Restaurantes — Come-se com variedade na
região da União Indústria. Alguns exemplos:

La Belie Meunière —'
Estrada União Indústria
2189. Um bom patê caseiro de entrada, patos
que podem ser tenros,
ambiente cheio de rendas e delicadezas.
Parrô do Valentim —
Estrada União Indústria
10289. Bacalhau a várias
modas, pastéis de Santa
Clara, toucinho do céu,
qualidade portuguesa.
TamuVs — estrada
União Indústria, 10395.
Churrasco rodízio por
CzS 60, mais bufê de
saladas e doces.

SUL DO BRASIL - URUGUAI — ARGENTINA — PARAGUAI
Na SOLNAVE 3 EIXOS , o mais avançado ônibus do mundo, a sua sensação é a de estar em um avião,
tal o seu conforto e segurança. A única diferença é que você não estará pagando 25% a mais.

4 BANDEIRAS E BARILOCHE - 22 dias

4 BANDEIRAS -15 dias
Curitiba, Blumenau, Florianópolis,Torres, Porto Alegre, Gramado, Canela, Punta dei Este,
Montevidéu, Rosário, Assunção, San Bernardino, Lago Ipacaray, Puerto Stroessner, Foz do
Iguaçu etc. Buenos Aires em grande destaque.
Não perca o tour do momento!
CENTRO: R. da Quitanda, 20 • Sobreloja (esq. c/R. da Assembléia) • Tel.:
COPACABANA: Rua Santa Clara. 70 • Sobreloia • Tel.: 257-8070 •
TIJUCA: Praça Saenz Pefia. 45 - Loja 10-L • (Shopping 45) • Tel.:
IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá. 351 • L0|a A • Ed Fórum • Tel.:
BARRA: Av. Armando Lombardi. 800 • Lo)a N ¦ Condado de Cascais Tel.:

I
I

SOLNAVF

Inesquecível viagem através das mais belas regiões de 4
Mar
países. Sul do Brasil, Punta dei Este, Montevidéu, RoBlanca,
Bahia
Neuquén,
dei Plata, Valle Encantado,
sário, Assunção, San Bernardino, Lago Ipacaray, Puerto
Stroessner, Foz do Iguaçu etc. Buenos Aires e Bariloche
em grande destaque.

EM TURISMO A N.° 1
221-4499
255-8782
264-4893
521-1188
3990309

^¦etur

EMBRATÜR N° 00942 00 41 3

• Embratur.n? 0094201 41 7
SALVADOR. Rua Miguel Calmon. 42 ¦ 4* andar Tel (071) 243-7988
231-0716i ,f mbratur -v 00942 03414
RECIFE Av Conde de Boa Vista, 682 • Tel (081)
41.8
B HORIZONTE R Paraíba. 1317 Loias 2 e 3 • Tel (031) 223-3833 Smbratur n? 00942 00
Solicite folheto especifico ao seu Agente de Viagens
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Camping
?
Disneylândia

no

Japão:

o obento para o japoneses corresponde a impedir cachorro-quente num piquenique de americanos. Por isso, a gerência demarcou algumas
Mickey-san
áreas fora do portão principal onde os japone|
ses comem tranqüilamente seus obento.
Há diferenças sutis entre os Disney ameriTóquio
invade
canos e este — questão em que os maiores
entendidos são as crianças, é claro. Meus filhos
*^.:i^^B
I acham que as atrações também são ligeiramente diferentes: a Montanha Russa arrepiante
chama-se Montanha Espacial, mas para adultos, qualquer que seja o nome, o efeito é o
mesmo: uma hora de üla seguido de três minutos de puro horror.
Os japoneses parecem preferir os personagens mais famosos: Peter Pan atrai multidões
e, três domingos atrás, a chuva caia sem parar,
mas a fila não arredava pé. Era preciso esperar
70 minutos — conforme anunciam as placas —
para unir-se a Wendy na Terra do Nunca. Uma
nova atração, chamada Passeio no Castelo de
;.
Cinderela, exigia uma espera de duas horas na
%"'
\
\
fila, o suficiente para acabar com a paciência de
um adulto pelo resto da semana.
- :W^^^m!'%J
\ ^.S'A
1C^
._£«•• ¦»
&mKRIk.
\ ^HP!^K'-ll
\ I
A paciência dos japoneses na fila é especial1»—I
IB:
:^rai^B
I mente digna de nota quando se considera que
\
as Dlsneylándia americanas foram construídas
em locais de clima ensolarado, enquanto Tóqulo 6 fria e chuvosa a maior parte do ano. Eu
\
J!
^fllk
fiii convencido a visitar o parque — ou melhor,
ftil arrastado — por meus filhos naquele domingo e vi com que calma — oriental, diriam os
,fj§
» 'WMKjgi,
, I ocidentais — as pessoas ficavam nas filas.
-J(* JJP," I
?»S
Outra diferença é que na Dlsneylándia de
Tóquio há (ainda) mais lojas do que nas duas
Clyde Haberman
Dlaney americanas. Para entender isso, é preciso reconhecer que os japoneses (para fazer uma
generalização que tem milhões de excessões)
Á camundongo Mickey hoje está tão conhesão 1. consumistas e 2. adoram tudo o que for
VJ cido no Japão que multas crianças acredl- k^K^R*
' ^li||^^^^^BH^iPi;::' , 2J&
IKáwaii (gracioso, em japonês). Há uma paixão,
Iam que ele é japonês. Há caras de Mickey em ::.«^H> |f||
#
Nliil^HBKp3&&. illll
especialmente entre as jovens, mesmo antes da
tudo o que se possa imaginar: sandálias, lanDlsneylándia, pelas moças chamadas de Peter
claro,
canilcheiras, bolsas, capas de livros e, é
Pan graças á sua aparente relutância em cressetas. O sucesso ê tal que uma loja de Tóquio
cer. Elas andam pelas ruas de Tóquio em roupiInaugurou com o nome de Mlkl House — ou
nhas bonltinhas, rosa e brancas, parecendo
seja, a casa de Mlkl (como os japoneses pronunanúncios ambulantes de Delicadeza e Graça.
ciam Mickey).
A Dlsneylándia é um lugar perfeito para
Essa Invasão ocorreu desde que a Disneyelas: quem seria mais kawaii do que o camulándla abriu uma filial no Japão, há três anos e
dongo Mickey e Companhia? Por isso os visi-,
tomou-se uma atraçáo tão concorrida quanto o
tantes saem do parque submersos em sacolas e
Palácio Imperial — onde poucas pessoas chepacotes de compras, Já que os japoneses têm
gam a ver algo mais que os Jardins exteriores.
por hábito trazer lembranças para a família e
Em compensação, 35 milhões de crianças, e
para os amigos quando voltam de uma viagem,
adultos já caminharam pelo Castelo de Ctnoemesmo que seja próxima.
rela desde sua inauguração.
E uma coisa que a Dlsneylándia de Tóquio
A Dlsneylándia de Tóquio é uma cópia das
confirma é como o Japão não se Incomoda com
outras duas existentes na Califórnia e na Flórias invasões de cultura ocidental. Muitas vezes,
com algumas
da, nos Estados Unidos. Só
' adaptações locais: no vôo dequePeter Pan, por
essas importações se adaptam tão bem que
acabam parecendo genuinamente japonesas,
exemplo, o Capitão Gancho chama seu imedla1 to em Japonês. Mas, a não ser alguns detalhes e
como é o caso do Jogo de baseball. Não têm a
as
preocupação dos franceses de terem sua nobre
quase tudo 6 em Inglês, Inclusive a
' vos placas,
língua aviltada por expressões estrangeiras,
alegre
chamando
os
meprofissionalmente
' ninos e as meninas
nem seus hábitos corrompidos por outros. Com
pelos alto-falantes e avisana França vai ter em breve uma filial da Disneydo que uma nova atraçáo vai começar. A exlándla, isso vai permitir uma comparação intepressão intrigada das crianças faz crer que elas
ressante. No Japão, Mickey não se curva para
aquela língua tão diferente faz
pensam que "outro
os visitantes, mas caminha para eles e aperta as
mundo" da fantasia.
parte do tal
mãos dos visitantes, como faz qualquer ocldenOs japoneses também trazem para esse
tal. Será que o equivalente europeu vai se
mundo seus hábitos — eles não dispensam, por
comportar assim ou será obrigado a acrescenexemplo, o lanche na caixa chamada obento,
tar um toque galés? Quem sabe, Monsleur ou
que consiste em arroz com peixe grelhado,
Madame no final das frases?
carne ou verdura. Mas tudo o que não seja bem
americano — batata frita, hamburger, CocaJm^l
¥?MB Clyd* Habwman é correspondente do Th» Naw Yoric Uma*
em Tóquio
Cola—é proibido no Reino Mágico, mas proibir

b
Festival

de

campistas
Clube do
Brasil promove no
OCamping
próximo sábado,
dia 18, o 11° Festival da
Cerveja que, como nos
anos anteriores, será
realizado no Clube dos
500 em Guaratinguetá,
São Paulo. Para
paulistas e cariocas, vale
lembrar que os 800
convites serão vendidos
com antecedência, nos
escritórios do CCB.
Maiores informações pelo
telefone 262-7172.
Nada menos de 1 mil
600 litros de chope serão
servidos com comidas
típicas; os ingressos (Cz$
150 para sócios e Cz$ 225
para convidados) dão
direito a um caneco sem
limite de consumação. A
festa serã animada pela
banda Turek, de Santa
Catarina.
Mas a programação do
CCB não se limitará ao
festival. Já na sexta-feira,
dia 17 os campistas
poderão participar de um
animado karaokè. No dia
seguinte pela manhã será
feito um passeio a
Campos de Jordão,
distante 60 quilômetros
do camping. Suas lojas
de malhas coloridas,
chocolates caseiros e
pontos turísticos como o
pico do Itapeva, as
duchas de Prata e o
Morro do Elefante — com
acesso através de um
mlniférico — sôo um
convite, sobretudo na
CANTIL—
?
a Abrindo a temporada de
trekklngs primaveraverão, o CCB tem uma excursâo com saída amanhã
para a Bahia. O trekking
Porto Seguro-Prado tem
duração prevista de 11
dias e tanto as caminhadas como os acampamentos serào pelo litoral. O
passeio sal a Cz$ 3 mil 500
por pessoa incluindo
transporte, barracas e alimentaçâo.
a Em Campos do Jordão

primavera, quando o frio
não é excessivo.
O CCB programou uma
excursão rodoviária para
o festival — incluindo
Campos do Jordão — e
retorno no domingo. O
passeio custa Cz$ 770
para os sócios e Cz$ 845
para convidados
incluindo transportes,
alimentação e ingresso
para a festa.
O camping do Clube
dos 500 fica em
Guaratinguetá, numa
área de 22 mil metros
quadrados com
capacidade para abrigar
300 equipamentos,
incluindo barracas e
trailers. O local, bastante
arborizado, conta com
duas baterias de
banheiros, piscina, campo
de futebol, playground,
lago para pesca, além de
cantina.
A taxa de pernoite
durante a primavera é
cobrada com 50% de
desconto (Cz$ 15 para
sócios e Cz$ 23 para
convidados). Maiores
informações poderão ser
obtidas pelo telefone
(02125) 224175. Há uma
alternativa para os
participantes do festival
que desejarem pernoitar
em Campos do Jordão: o
CCB firmou um pacote
com um hotel e os
Interessados deverão
pagar uma taxa adicional
de Cz$ 315.
há dois campings, ambos
no bairro Descansópolis, a
12 quilômetros da cidade,
sendo que um deles é do
CCB e tem capacidade para 250 barracas e 30 trailers, além de infraestrutura razoável, sauna e
pesca. O outro é o camping
particular Vale do Paralba, com capacidade para
80 barracas e uma área de
seis mil metros quadrados,
dotado de uma iníraestrutura simples.
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A

reabertura
do
jogo
A Embratur está — se preparando funcionamento dos cassinos no Uruguai,
—
Espanha, Estados Unidos e Portugal.
para a. reabertura do jogo no . Brasil
. „ .
.
O presidente Joáo Dória Jr. acredita
_
_
que deverá acontecer em futuro não que Já inevitável a abordagem do as—
tendo providenciado sunto pelo Congresso Nacional, logo
muito distante
para que sejam reunidas, em dossiê, após a posse dos novos deputados e
todas as normas que regulamentam o senadores, no início de 1987.

Oremar
na

Europa

oferece

carro

como

Usar um automóvel zero quilômetro
na Europa durante 32 dias, pagando
apenas 21 é o que a Oremar Turismo, em
conjunto com a Citroen, está oferecendo
para quem pretende alugar cano em sua
excursão pelo continente europeu.
Os automóveis já saem da fábrica em
nome do cliente, obedecendo a uma
escolha prévia do modelo, feita no Brasil.
O preço dessa promoção, válida até o
dia 31 de março de 1987, é 5 mil 300
francos franceses — cerca de Cz$ 10 mil
300—pagamento que pode ser parcelado
em duas vezes, sendo a primeira parcela
de 3 mil 120 francos franceses — aproximadamente Cz$ 6 mil 240 — paga no dia
da reserva feita no Brasil, ficando os
restantes 2 mil 180 francos franceses —
cerca de Cz$ 4 mil 360 — para serem'
pagos ao receber o automóvel em Paris,
lugar obrigatório para a retirada.
O turista é obrigado a retirar o cano
em Paris mas poderá devolvê-lo em outro
local, desde que seja dentro do território
francês e em cidades ligadas ao sistema

promoção
de leasing adotado, e mediante um pagamento adicional de 400 francos franceses.
Steven Nelson Way, gerente administrativo da Oremar Turismo, diz que essa
promoção foi muito bem aceita pelos
brasileiros, razão pela qual já foram vendidos, até agora, 300 automóveis da Citroen.
"Uma das
grandes vantagens desse
sistema, diz Steven, é que o cliente paga
somente a desvalorização pelo tempo de
use do veículo e conta com toda a assistência técnica das concessionárias Citroen. E mais: pode rodar o quanto
. quiser, pois a quilometragem é limitada e
conta, também, com um seguro total
inernacional, sem franquias."
Essa promoção da Oremar faz parte
da nova linha administrativa de empresa
no Rio de Janeiro, que contratou Dilson
Verçosa Júnior, da Britsh Airways, para
o cargo de gerente geral que era exercida
por Steven.
Informações e reservas poderão ser
obtidas pelo telefone (021) 221-9455.
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Cerca de 200 secretárias participaram
do movimenudo karaokê que o hotel
Inter-Continental Rio realizou na sua
boite Papillon, para comemorar o Dia da
Secretária, festa que já se tornou tradicional na programação do hotel. Terezinha Magalhães Coimbra da Chevron ganhou a jóia oferecida por H.Stern e
Marlene Machado Oliveira, da General
Electric, foi premiada com um fim-desemana com todas as despesas pagas, no

,

/'¦

Inter-Continental Rio. Uma homenagem
especial foi prestada a Nádia Fassini,
secretária pela Rádio Cidade e Dimerj
para premiar a melhor mensagem do Dia
da Secretária. Entre 2 mil concorrentes, a
mensagem de Nádia foi a escolhida. Na
foto, da esquerda para a direita, Norma
Ilner, Relações Públicas do InterContinental; Patrícia Guerra, assistente
de RP do hotel e Marlene Machado
Oliveira, da General Eletric.

Uma segunda candidata a piloto da aviação
comercial foi aceita, recentemente, pela Escola
de Aviação Suíça, operada pela Swissair, como
representante do governo suíço. É ela Ines
Frick, de 23 anos, que nasceu em Zurique,
estudou na África do Sul e completou o quarto
semestre do curso de Direito, há pouco tempo,
na Universidade de Zurique. Ines, que já tem
um irmão que t co-piloto da Swissair, fará um
curso na Escola de Aviação Suíça, com duração
de 18 meses, para conseguir o brevi e a licença
para pilotar aviões comerciais.

Passaporte
Brasil

é Top

de Marketing
O Paaaportc Bmfl, projeto criado
pda Embratur para Incrementar o
doso torttko Interno, foi o ganhador
do "Top de Marketing —1986" na
categoria de marketing promocional,
considerado por opedallstas o mais
importante prêmio do setor. Esta é a
primeira vez qoe a Empresa Brasileira de Turismo ganha o Top e o sen
diretor-adjnnto de marketing, Luiz
de Alencar Lara, atribol a premiação
ao falo do Passaporte ter reabilitado
a Indústria aadonal do tnrismo. Em
apeaas 20 dias deade o lançamento,
cerca de 15 mil pacotes turMicos do
programa foram comercializados.
O Urreto verde, hatfante aemeihante
aos verdadeiros paamportes, é mais
do qoe nm novo prodnto de markcting ao mercado. Apoiado na maior
campanha promocional da história
do turismo brasileiro, o Passaporte
oferece inúmeras vantagens para
aqueles qoe deddirem viajar ntUÜando oa mais de 500 pacotea do programa: reduções nos preçoa de passagens, hospedagem, translado e citytour, descontos em restaurantes, bares, lojas e outros estabelecimentos e
seguro saúde, qoe cobre o turista em
todos os caaos de emergtnda médica
durante a viagem.
A Embratur e as outras 13 empresas
premiadas com o Top de Marketing
86 pela Associação de Dirigentes de
Vendas do Brasil — ADVB — receberáo seus diplomas no dia 4 de
novembro, às 19 horas, no auditório
EUs Regina, oo Parque Anhembi,
Sio Paulo.
/

O Guia Aeronáutico está comemorando 40
anos de fundação. Foi o primeiro guia aéreo
que surgiu na América Latina e se mantém em
circulação inintenupta por todo esse tempo.
Na festa que realizará hoje, a partir das
19b30m, no Golden Room do Copacabana
Palace Hotel, no Rio de Janeiro, o Guia
Aeronáutico homenageará profissionais c empresas da área, que também há 40 anos atuam
no setor. Entre as personalidades que serão
homenageadas estão Hélio Smidt, presidente
da Varig; Paulo Sampaio, ex-presidente da
Panair do Brasil; Mayer Âmbar, presidente do
Sindicato das Empresas de Turismo do Estado
do Rio de Janeiro, e Caribé da Rocha, presidente da Associação Brasieira de Hotéis. As
comemorações prosseguirão no dia 16 deste
mês, com recepção no Mofarrej Sheraton Hotei, em São Paulo.
A Vasp inaugurou um novo terminal de
cargas oo Aeroporto Internacional de São PauIo, em Guarulhos, com uma capacidade de
processamento de carga, atual, de 50 mil toneladas/ano que poderá, no futuro, chegar até as 93
mil toneladas anuais. Esse terminal opera com
um padrão Internacional de aproveitamento de
10 toodadashno por metro quadrado, o único
no Brasil com tal capacidade.
O Ouso Controle de Qualidade do Produto
Turístico Nacional, que, a njveLde extensão
universitária, será dado por Luiz Carlos Bodstein, diretor adnjunto de .operações da Embratur, teve seu início adiado para amanhã e terá
suas sessões somente aos sábados, sempre das
9h às 12h, num total de 30 horas/aulas. O curso
se desenvolverá na Associação Educacional
Veiga de Almeida, na rua Ibituruna, 108, na
Tijuca. Informações e reservas pelos telefones
(021) 264-6172 ramais 22 e 55 e 284-3889 ramal
28.
Hoje e amanhã, o grande cartaz do Slcylab
Bar do Rio Othoo Palace Hotel é o cantor,
pianista e compositor carioca Johnny Alf, que se
apresenta a partir das 23h. Afastado da noite
carioca há trés anos, ele volta, agora, com o
melhor do seu repertório, acompanhado por
baterista, contrabaixo, sax-flauta e pela percussionista norte-americana Tammy. Couvert de
Cz$ 100,00 por pessoa. Informações e reservas
pelo telefone (021) «5-8812.
O concurso instituído pela Pan American World Airways durante o II Free Jazz
Festival, apresentou o seguinte resultado:
categoria A (público presente) — vencedora Maria Teresa Òraellas Borges de
Oliveira, advogada da Prefeitura de São
Paulo, que ganhou duas passagens de idae-volta a Nova Iorque; categoria B (jornalistas e/ou críticos de música) — vencedor Renée Daniel Decol, crítico de música do jornal O Estado de São Paulo,
premiado, também, com duas passagens
de ida-e-volta a Nova Iorque. Com uma
coletânea CBS contendo os melhores
momentos do II Free Jazz, foram contemplados: José Dirceu C.L.Oliveira,
Ana Paula Mandina, Emílio Haddad,
Marta Maria Okamoto, Maria Telles,
Marcelo Francisco Roveiso, Pedro Henrique de Paiva, Luís Freitag, Nilson Nobre Nascimento, Guilherme Bettencourt,
Ernani Maria Costa, Flávio Rios Raffaelli, Gessi Peixoto de Castro, Terezinha
Maria V. Licati, Edinaldo Calahani Felício, Maria Ercília Garcez Lobo, Joaquim
Arruda Falcão, Marcelo Luís Milech,
Angela Santos Coutinho, José Domingos
Raffaelli, Antonio Carlos B. Vieira, Sér-

gio P. Leite, Marli Conzatti, João R.
Souza Cardoso, Francisco N.L.Oüveira,
Ricardo H.S. Pessanha, Sueli da Silva
Ortega, Solenge Junqueira Noronha,
Paulo Bittar de Oliveira, Ana Maria de
Abreu, Deize Fátima da Silva, Odosvaldo Portugal Neiva e Aciléa Cunha.
Além da sua elogiada cozinha internackmal, o restaurante Equinox, da rua
Prudente de Morais, 729, Ipanema, RJ,
está oferecendo o melhor da bossa nova,
sob responsabilidade de grandes nomes da
música popular brasileira. Informações e
reservas pelos telefones (021) 267-2895 e
247-0580.
Estudantes das faculdades de Turismo,
Comunicação Social e Letras, de todo o
Estado do Rio de Janeiro, poderão partiripar do concurso de redação instituído
"Estado do Rio
pela Flumitur sob o tema
—
Novos caminhos para o
de Janeiro
turismo". Os trabalhos com um mínimo
de cinco laudas e um máximo de 10
laudas, deverão ser entregues na rua da
Assembléia, 10 sala 812, no período de
9h às 12h e 14h às 17h, até o dia 20 deste
mês. Maiores informações pelo telefone
(021) 252-6507.
Dos mais simpáticos e convidativos o
folheto que está sendo distribuído pela
churrascaria Palace. Neste tempo de falta
de carne nos açougues, o folheto é de
deixar água na boca. Atraído por ele,
quem se deliciava dia destes, com a variedade de carnes oferecidas, liderando mesa
de almoço era o Cônsul Geral da Grécia,
Spyridon Theocharopoulos.
A Locatours Transportes Turísticos,
operando há dois anos, incorporou à sua
frota mais um ônibus Mercedes Benz,
com capacidade para 40 passageiros, para
melhorar o atendimento às agências de
viagens, suas clientes, como a Univertur,
Wagons Lits, H.E.International, K.S.K.
e Belair. Informações pelos telefones
(021) 275-9849 e 542-4493.

Um grande número de diretores de
contpanhias aéreas sediadas no Rio de
Janeiro compareceu ao coquetel oferecido pela Ibéria — Linhas Aéreas de Espanha, no restaurante Rio's, para despedida do seu diretor geral, Santiago Montesinos. Ele se transferiu para o México,
onde exercerá o mesmo cargo na representação da companhia. Na oportunidade, foi apresentado o seu substituto Rodolfo Turrión Barbado, que ocupava o
mesmo cargo em Porto Rico. Na foto, da
esquerda para a direita, Turrión, Montesinos e Moisés Coelho da Silva, diretor de
vendas da Ibéria para o Brasil-Norte.

Nonato Luiz, um violonista que vem aicançando grande sucesso na noite carioca,
estará se apresentando hoje e amanhã, no
bar Le Rond Point do botei Meridien
Copacabana, a partir das 23b.
De parabéns o Almir Costa. A organizaçáo da festa de comemoração do Io
aniversário do Happy Hour, realizada no
morro da Urca esteve perfeita. Almir
conseguiu reunir nessa noite, os nomes
mais expressivos do mundo turístico no
Rio de Janeiro, numa programação que
entrou pela madrugada.
Dia 14, no auditório do Jóquei Clube
Brasileiro, a revista Bolsa estará homenageando os empresários mais bemsucedidos na áres de marketing. Entre os
homenageados figura José Eduardo Guinle que nesse mesmo dia, receberá o título
de Hoteleiro do Ano, em programação
organizada no morro da Urca pelo programa Rádio Turismo, da Rádio Bandeirantes.
Já circulando mais um número do
jornal Viver Bem, da Itatiaia Turismo,
com noticiário movimentado e muita informação de utilidade.
Hoje, mais uma saída da excursão Volta ao Mundo, promovida pela Imperial
Tour t a Lan Chile. São 34 dias de viagem
visitajdo 10 países. Trata-se do Projeto
Tréj Oceanos, com programação cruzando os oceanos Atlântico e Índico e retornando pelo Pacífico Sul. Toda a viagem
será num Boeing 707 equipado, especialmente com apenas 80 poltronas, todas do
tipo primeira classe.
A Swissair, uma das pioneiras na utilizaçáo do vídeo a bordo dos aviões, introduziu, recentemente, uma série de novas
funções do vídeo nos seus vôos de longa
distância. Além das instruções de segurança, transmitidas num videoclip comandado por computador, os passageiros
do Boeing 747, DC-10 ou Airbus A-310/
Intercontinental, podem ver projetada na
tela a posição da aeronave na rota percorrida, altitude e velocidade de vôo. E já
está em teste, um noticiário, com cinco
minutos de duração, para ser exibido
antes do filme principal.
Domingo, a Ãroido Araújo Propaganda
estará completando 22 anos de atividades,
nas áreas de marketing, propaganda e
relações públicas. Ao Aroldo e sua equipe,
o nosso abraço.
Na rua, mais um número do Jornal de
Clubes, dirigido pelo Jorge Nogueira.
Destaque para a coluna de Regina Múrmura, uma simpatia de pessoa e que vem
conseguindo fazer um bom trabalho de
divulgação das coisas do turismo.
Além de uma gostosa feijoada, o Le
Sete, da rua Maria Angélica, 21, Lagoa,
RJ, está oferecendo, também, o agitado
som dos pagodeiros do conjunto Renovasom, sempre nas tardes de sábado. A
feijoada é feita em panela de barro e
servida no sistema de buffet, a Cz$ 120,00
por pessoa incluindo a sobremesa. Informações e reservas pelo telefone (021) 2661494.
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Fotos de Waldemar Sabino

Maurílio Torres
montanhas, de suave
ondulação e cobertura
verde, servem de pano
AS de fundo para o cenário
barroco, muito rico, de Mariana,
antiga Vila do Ribeirão do Carmo.
A cidade não tem a imponência e
a sofisticação de sua vizinha Ouro
Preto, mas justamente ai é que
reside seu encanto. Numa tarde
de sãbado, pode-se subir tranqüllamente uma ladeira como a Rua
Dr. Silvério, para visitar um dos
conjuntos arquitetônicos mais
importantes do barroco mineiro,
formado pelas igrejas do Carmo e
São Francisco de Assis e pela Cãmara e Cadeia.
Pelo centro da cidade, corre,
um riacho de águas cantantes, o
Ribeirão do Carmo. Em Mariana,
ainda é possível bater papo com
algum morador, desses que olham
o tempo passar da"entrar
janela, e ainda
e tomar
convidam para
um café". A cidade, com sua estrutura econômica enriquecida
por empresas de mineração que se
instalaram no Município, conseguiu guardar seu bucolismo.
Cidade arquiepiscopal, primeira diocese de Minas, Mariana, fündada em 1696, é também a mais
antiga cidade de Minas e primeira
sede do Oovemo da Capitania.
Uma carta régia de Dom João V
erigiu a Vila do Ribeirão do Carmo em cidade, no ano de 1745,
com a denominação de Mariana,
em homenagem ã rainha Maria
Ana, da Áustria.
É na rua Direita que se podem
ver os mais típicos exemplares da
arquitetura colonial de Mariana,
como o sobradão em que viveu o
Barão do Pontal, cujas sacadas
têm seu gradeado delicadamente
esculpido em pedra-sabão. Outro
sobradão dessa ma, onde ftinciona o Posto de Saúde, é digno de
ser visto, pela sua imponência e
estado de conservação, típico da
época setecentista.
A menos de 100 metros está o
conjunto das igrejas do Carmo,
São Francisco e Câmara e Cadeia.;
Os três edifícios dominam a Praça'
Conde de Assumar. Até há pouco
tempo, a Casa da Câmara e Cadeia era a única que ainda servia
ás mesmas finalidades para que
foi construída, entre as antigas
cidades do Brasil Colônia Hoje,
ainda é Câmara, mas também sede da Prefeitura, com construção
de alvenaria, escadaria externa e
portada em destaque.
As duas igrejas — Carmo e São
Francisco de Assis —, que com-,
põem o conjunto, foram construidas em 1758 e 1763. A igreja de
São Francisco guarda o túmulo
do mata importante artista marianense, o pintor Manuel da Costa
Ataide, autor da pintura que decora o teto da igreja. Já a igreja do
Carmo, ao lado, com suas torres
circulares, tem frontispicio em pedra-sabão, atribuído ao Aleijadlnho. Subindo a Rua Dom Silvério,
a 100 metros pode-se visitar a capela das Mercês, erguida no século XVIII pela confraria dos
crioulos.
No alto da colina, ao fim da
ladeira, fica a igreja de São Pedro
dos Clérigos, de 1753, a obra de
arte. inacabada de Mariana, que
domina a paisagem da cidade. No
interior da igreja, existem altares
entalhados em cedro, nunca terminados, para uma posterior cobertura de ouro. Do adro tem-se
uma visão geral da Vila do Ribeirão do Carmo, com as torres das
igrejas e o casario entre os morros.
Visitas obrigatórias são a Catedral da Sé e o Museu Arquidiocesano. A catedral, construída em
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A igreja de São Francisco de Assis fica
na mesma rua da Casa
da Câmara e da antiga
Cadeia, formando um
conjunto arquitetônico
do século XVIII

taipa no começo de 1712, tem o
interior na forma clássica das basilicas, "no mais puro estilo romano". Apesar das sucessivas reformas, a Sé conserva o mesmo aspecto original da época de sua
construção e o órgão importado
da Alemanha.
No Museu de Imagens da Arquidiocese, está a mais rica coleção de imagens barrocas do pais.
São peças entalhadas pelos maiores artistas do .'século XVm, inclulndo o Aleijadinho, que comparece com uma obra inusitada: o
espaldar do trono, ou curul, além
de imagens, prataria e peças de
louça Na entrada do Museu, pode-se ver a fonte da Samaritana,
em pedra-sabão, outra peça do
Aleijadinho. Não se pode deixar
de visitar também o Museu da
Música, na Cúria Metropolitana,
onde existe uma coleção Importante de partituras de compositores do século XVTII.
Mas, além de igrejas e museus
de praxe, vale visitar os novos
artistas marianenses. O pintor Zizd Sapateiro, cujo ateliê fica em
plena Praça da Sé, 52, em frente â
catedral, é autor de telas em pintura primitiva, um sucesso entre
colecionadores. Na Rua Frei Durão, em frente ao museu de imaglnãria, fica o ateliê do escultor Hé11o Petrus.
Quem estiver disposto a maiores esticadas, deve ir á Cachoeira
do Brumado, a 26 quilômetros de
Mariana, por estrada de terra É o
maior centro de artesanato de Minas Gerais. Lá se pode ver, em
plena atividade, quase 800 artesãos, em trabalho que ainda não
foi contaminado pelo chamado Industrianato. Fabricam-se tapetes
de pita e peças de pedra-sabão,
como as panelas. Um arroz feito
em panela de pedra-sabão — prevlamente curtida com gordura de
banha de porco — é um prato
delicioso, garantem as velhas cozinheiras marianenses.
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Vale Um Desconto
Indicação
Mariana, ainda tem infraestrutura hoteleira precária. O
melhor, ainda é hospedar-se num
dos hotéis de Ouro Preto. Ir à Vila
do Carmo, em uma ou mais viagens, é fácil. De carro, por vias
asfaltadas, a cidade, a 13 quilômetros, está ali mesmo, como quem
vai de Copacabana ao centro do
Rio, só que sem congestionamentos. É bom, apenas, tomar
cuidado com os quebra-molas, encontrados em vários trechos da
estrada, e se prevenir nas curvas,
que são perigosas.
Um programa divertido é ir de
Ouro Preto a Mariana no trenzinho mineiro, puxado pela Mariafumaça. O trem sai da estação de
Ouro Preto (Praça Cesário Al vim
ou Praça da Estação), aos sábados e domingos, às 9h30min. Da
estação de Mariana, volta à exVila Rica às 16h. E percorre a
velha estrada de ferro, aberta em
1914, entre uma paisagem encantadora de montanhas, vales e riachos, túneis abertos na rocha e
com direito a parada num mirante, para fotografar. A cachoeira do
Bigode Chinês, depois de Ouro
Preto, é a mais bonita do percurso. Pode-se, assim, passar um dia
inteiro em Mariana, para conhecer calmamente os tesouros barroços da cidade, conversar com
seus moradores no jardim da Praça Gomes Freire e passear pelas
ladeiras e ruas bucólicas da mais
antiga cidade de Minas, uma das

primeiras do Brasil. À tarde, a
volta de Maria-fümaça.
De Ouro Preto a Mariana, de
carro, a viagem leva no máximo
10 minutos, por rodovia asfaltada.
De ônibus, de segunda a sábado,
há horários ininterruptos, de 20
em 20 minutos, e, aos domingos,
de meia em meia hora. A passagem custa Cz$ 2,50. Já o Trem dos
Inconfidentes, viagem-lazer, com
vagões antigos, puxados por Maria-fümaça, circula aos sábados e
domingos, saindo da estação de
Ouro Preto às 9h30min e voltando
de Mariana às 16h. A viagem dura
uma hora e a passagem custa Cz$
30,00.
Na Praça da Sé, funcionam
os restaurantes Alvorada e Tambaú, nos quais se pode encontrar
os pratos típicos mineiros (feijão
tropeiro, tutu à mineira, frango ao
molho pardo) e pratos menos ".omuns, também da cozinha mineira, como a Vaca Atolada, Bambá
de Couve e Pé de Porco ao Xico
Poté. O forte do Tambaú sáo os,
peixes. O Peixe k Tambaú (peixe
frito, com arroz à grega e batatas
sauté) custa Cz$ 55.
Zizi Sapateiro, pintor primitivo,
com ateliê na Praça Gomes Freire, 52, é boa sugestão para quem
quer comprar telas de qualidade.
Seus quadros têm preços de Cz$ 5
mil a Cz$ 35 mil. As telas apresentam temas populares, como Os
Quatro Cavaleiros do Apocalipse, que está na sala de reuniões da
sede da ONU, em Nova Iorque.

De US$250.
Com um bilhete da Pari Am
na mão você já deu algumas
braçadas em direção ao mar
do Caribe.
Em qualquer Agente de Viagens, o passageiro Pan Am
pode reservar um cruzeiro
e
pelo Caribe pelos modernos
incríveis navios da NCL
Cruises, gozando de grandes
descontos e vantagens.
Tudo Azul Num
Cruzeiro De 7 Dias.
Na compra de um cruzeiro
com a duração de uma semana, você ganha um desconto
de US$ 250 nas cabinas externas. E tem mais: o terceiro e o
quarto passageiros ocupando
a mesma cabina pagam
apenas US$ 99 cada um.
E viajando num dos quatro
grandes navios da NCL
Cruises - o Southward, o
Starward, o Skyward ou o
Norway.

Caribe.

US$250

Seu Bilhete De
Embarque PanAm

Tem Cruzeiro De
3 E 4 Dias Também.
Nos cruzeiros de 3 ou 4 dias
o desconto que você ganha
é de US$ 50. E o terceiro e o
quarto passageiros a mais na
mesma cabina viajam de
nestes^
graça! O navio usado
lois cruzeiros é o Sunward II.
dois
O Melhor Destes
Cruzeiros E Que
O Hotel E
O Carro Sâo Grátis.
O roteiro destes navios iá é
uma sensação, mas o melhor
ficou para o fim: você não
paga nada para ficar nos me-

Está

Menos.

lhores hotéis de Miami e
Orlando. É isso mesmo, a estadia é por nossa conta.
Aproveite.
Quem comprar o cruzeiro
de 7 dias, tem 7 noites grátis
no Omni de Miami* ou no
Embassy Suites de Orlando*
E pode até fazer uma
riDinaçi
combinaçao,
por exemplo,
4 noites em Miami e 3 em
Orlando.
Os cruzeiros de 3 dias têm
2 noites grátis no Omni
Miami ou no Embassy Suites
de Orlando. E os cruzeiros
de 4 dias têm 3 noites grátis
nos mesmos hotéis.
O carro grátis é oferecido
Ia Álamõ em Miami**
um Chevette que você usa
2 dias sem pagar e, depois,
ape: as 12 dólares por
_ i apenas
paga
clia, adicional.

Caribe Here I Come:
Os cruzeiros da NCL
Cruises são espetaculares,
feitos em navios especialmente construídos para oferecer
uma viagem encantadora
a um dos mares mais lindos
do mundo.
similar.
»>\ *««*«»** *** ou categoria
seguro e gasolina não incluídos.

Você vai conhecer aqueles
lugares que estão nos filmes
de aventura mais incríveis:
Nassau, Puerto Plata, San
Juan, St. Thomas, Cozumel,
Grand Cayman, Ocho Rios,
Cancun, Ilha Particular da
NCL nas Bahamas.

Aproveite que viver bem
é pnvilégio de passageiros da
nova e irresistível Pan Am,
que voa diariamente para
Miami pelos 747, oferecendo
conforto e cortesia na
First Qass, Clipper® Qass e na
Economy Qass.

————

I

Consulte o seu Agente
de Viagens ou a Pan Am.
Rio de Janeiro - Tel.: (021) 240-2322

Ean Am. Nada Supera Sua Experiência!
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Fotos de Luís Guerreiro

Vale das GuaritasNo Rio Grande do Sul

Tpaisagem reúne um canyon, rios e umacidade histórica.
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Indicação
Como chegar: Para chegar ao Vale das Guaritas
de automóvel a partir de Porto Alegre, toma-se a
BR-290 até Caçapava do Sul, a 248 quilômetros, ou
a Bagé, a 372 quilômetros.
Hotéis: o Ciro Palace (Tel. para reservas 051-7321768) tem diárias para casal de Cz$150,00 a
Cz$300,00 com café da manhã. Mais simples, o
Hotel Residencial (Tel. 051-732-1671) cobra as diárias entre Cz$ 100,00 e Cz$ 180,00. Os dois hotéis
ficam em Caçapava do Sul. Em Bagé, há o Hotel
Charrua (Tel. 053-342-2211) com diárias de Cz$
240,00 a Cz$ 420,00 e o Elo Hotel (Tel. 053-342-1973)
com diárias de Cz$ 160,00 a Cz$ 320,00.
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desconhecido até
mesmo da maioria
dos gaúchos, o Vale
PRATICAMENTE
das Guaritas, no município de Caçapava do Sul, região da Campanha, é seguramente uma das paisagens mais
deslumbrantes do Rio Grande
do Sul. Estende-se numa área
de cerca de 20 km, no longo da
qual rochedos enormes surpreendem o visitante pelos contornos bizarros, que ora lembram animais — Pedra do Macaco, Pedra do Peixe ou Pedra
das Cabras — ora parecem objetos gigantescos.
Poucos quilômetros adiante
ficam as minas do Rio Camaquã, que pertenceram ao playboy paulista Baby Pignatari,
que na década de 50 descobriu
a região e sonhou em torná-la
um ponto de turismo sofisticado. Entretanto, apenas seus
amigos conseguiram usufruir
das belezas do lugar, levados
por ele, que os hospedava no
confortável chalé ainda hoje
preservado. De lá se descortina
a extraordinária paisagem da
serra cortada pelo rio. —
para
O Vale das Guaritas
alguns é um desfiladeiro, outros
preferem dizer— que se trata de
fica na região
um canyon
central do estado, entre os municípios de Caçapava do Sul e
Bagé. O acesso mais fácil é pela
BR-290 até Caçapava do Sul,
cidade histórica, antiga sede do
governo dos rebeldes da Revolução Farroupilha, que pretendeu separar o Rio Grande do
Sul do resto do Brasil (18351845).
Ainda está lá o prédio que
serviu de sede dos ministérios
do governo revolucionário liderado pelo Comandante Bento
Gonçalves. O pequeno museu
que guarda as peças e documentos do período da guerra
dos sulistas contra o Império
fica num casarão colonial, que
serviu também aos combatentes. No momento, ele está em
reforma para só reabrir no final
do ano. Quase no centro da
cidadezinha ficam as muralhas
do Forte Dom Pedro II, que

nunca chegou a ser concluído,
pois quando começou a ser erguido o risco de novas invasões
dos espanhóis já era fato superado. A obra foi suspensa e hoje
serve para apresentações artisticas e festas da comunidade.
Para quem deseja conhecer o
que ainda resta dos hábitos tipicos do gaúcho a região é a
mais indicada. O traje comum
nas ruas são as bombachas, botas e chapéus. No inverno os
palas — ou ponches — de lã
crua fabricados em artesanatos
na própria cidade colorem as
ruas e estradas por onde marcham tropeiros conduzindo o
gado, mesmo nestes tempos de
boi voador. A carne é farta e o
churrasco não pode ser mais
correto. Em geral, come-se muito bem e barato: em média Cz$
50,00 por pessoa um churrasco
completo, que inclui carnes e
saladas, galeto, salsichão, espaguete caseiro, arroz, feijão, pastéis, carne de panela.
Para chegar ao Vale saindo
de Capaçava do Sul toma-se a
BR-153 em direçáo a Bagé. Logo na saída da área urbana vislumbra-se a impressionante extração de calcário, uma das
principais riquezas minerais do
e aparece a
estado. Mais 40 km
"Minas do Caplaca indicativa
maquã", apontando o lado esquerdo da rodovia. A —estrada
que conduz até o Vale —a mesé de
ma que leva às minas
terra, mas está em bom estado,
e a paisagem ao redor é linda.
Rebanhos de ovelhas passeiam
pelos campos emoldurados por
rochedos e mata nativa.
Do asfalto até o Vale — ou
desfiladeiro, segundo alguns, —
são 12 km. Logo o visitante
avistará as primeiras formações que se espalham dos dois
casa à
lados da estrada. A única
direita pertence ao "Seu" Osmar: estaciona-se ali e pede-se
que ele ou um dos filhos acompanhe num passeio. Não se deve ir só pelas grotas e cavernas
ou mesmo na escalada dos rochedos (a não ser, é óbvio, os
praticantes do alpinismo).
Quem quiser conhecer a pé —
ou mesmo de automóvel por
estradinhas que se perdem entre os morros — é fundamental

Hotel Chateaü

LAGOSTIM

POUSADA

Búzios — Estrada de Geri-

bá, 70 — na Praia suítes
com varanda, restaurante.
275-2018 e 275-1882.

HOTELILHABELA >
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CAMPOS DO JORDÃO

Frente p/ o mar.

Piscina, salões de
jogos, ginástica,
play-ground e
jí' quadras esportivas.
\.
— Pacote turístico
— 7 diárias completas e grátis

uma criança até 5 anos.

Rio: 267-2472
yjlhabela: (0124)72-1083^/

O mais luxuoso e a melhor
localização do Centro
Turístico de Capivari.
Promoção de Primavera
3 diárias completas - casal
Cz$ 3.600,00
5 diárias completas - casal
Cz$ 5.500,00
7 diárias completas - casal

Cz$ 7.000,00

Crianças até 3 anos, no
mesmo apartamento, não
pagam. Regime de pensão
completa. Esse preço não
é válido para feriados
prolongados e temporada.
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Faça i* sua reserva.
Hotel Chateau - C. do Jordão
Avenida Macedo Soares, 713
• Tel.: (0122)63-1911.
63-1943,63-1743
V. Capivari - C. do Jordão
S.Paulo-Tel.: 283-1380
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Os rochedos, que lembram gigantescas esculturas,
ficam em alguns pontos, às margens do rio Camaguã.
Os habitantes de Caçapava do Sul vestem-se como
manda a tradição: de botas, bambacha e poncho.
Próximo às minas de cobre, o milionário paulista
Pignatari construiu uma vila no estilo das cidades do
faroeste americano

recorrer à ajuda da família, porque de resto seria arriscado.
O lugar é quase selvagem.
Dizem os nativos que há pontos
que nunca foram percorridos.
Além do terreno inóspito, a mata torna ainda mais difícil o
acesso. A lenda e a realidade se
misturam nas Guaritas: o Paço
dos Enforcados, por exemplo,
consta que recebeu esta denominação, porque ali teria se suicidado um casal de namorados
cujas famílias rejeitaram o casamento (uma versão gaúchesca de Romeu e Julieta, come se
vê). Nas cavernas haveria ouro
escondido por padres jesuítas
dos Sete Povos das Missões ou
por fazendeiros temerosos das
invasões espanholas, freqüentes no século XVII.
Os rochedos iniciam em Cacapava do Sul e vão até o vizinho município de Bagé, na formação da Serra do Sudeste. O
tempo encarregou-se de esculpir as impressionantes formas
nas rochas areníticas, criando
um dos locais mais originais do
estado, mas ainda pouco conhecido.
Inspirado pela paisagem que
lembra vagamente as formações do Arizona, Baby Pignatari — além de explorar o cobre,
ouro e prata — quis transformar a mina num vilarejo estilo
norte-americano. Seu chalé e as
casas dos funcionários do escalão superior, na época (fins dos
anos 40), têm o estilo das moradias do faroeste. O mesmo ocorre com o cinema da vila e da
igrejinha.
Atualmente, as minas estão
sob direção da Companhia Brasileira do Cobre, e o nível da
exploração do minério aumentou muito desde os tempos em
que Pignatari tirava suas temporadas no lugar. Uma população de cerca de 6 mil pessoas
vive na vila ao redor da mina.
Há dois restaurantes que servem o trivial bem caseiro, sem
nenhum requinte, mas tudo em
padrões convenientes. Quanto
à hospedagem, há uma pensão
de quartos espaçosos, sem
qualquer sofisticação. A população conta com orgulho que há
muitos anos não ocorre nenhuma violência na vila, a não ser
pequenas rixas nos bailes de
fim de semana.
O Rio Camaquã, no meio dos
morros rochosos, é a grande
atração. Há praias de areia
muito branca, águas calmas e
límpidas, que, no verão, acolhem centenas de pessoas na
piscina. Ela é o lugar mais indicado para banhos, junto a um
quiosque de bambu e palha e
no ponto onde o rio faz uma
curva. De um lado, fica a Pedra
da Cruz e do outro, as furnas.
Conhecer esta parte do Rio
Grande do Sul exige certa dose
de aventura. Acima de tudo, o
turista deve esquecer confortos
convencionais e preparar-se para descobrir uma natureza surpreendente.
Se preferir, pode iniciar o
passeio por Bagé, onde os hotéis e restaurantes sáo melhores. Mas, para isto, terá que
enfrentar lOOkm pela BR-153
até chegar o acesso principal ao
Vale das Guaritas. Em Caçapava do Sul, o hotel mais recomendável é o Cyro Palace, com
uma ressalva: é bom acertar o
preço da diária logo na chegada; sem tabela, os funcionários
cobram de acordo com a cara
do freguês. Só quando pressionados exibem os preços oficiais
que, convenhamos, não são
altos.

sexta-feira, 10/10/86

JORNAL DO BRASIL

o

TURISMO

o

5

Pére Lachaise
de Paris como não há outro igual

Narcisos, excêntricos, amantes, no jardim

Fotos de Alécio Andrade
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Beatriz Horta
Torre Eiffel, a Notre
Dame, o Louvre são
A os lugares óbvios
para qualquer visitante em Paris — e por isso
estão sempre lotados por
multidões. O Pére Lachaise,
quase deserto durante a semana, é um jardim com beIas esculturas que misturam
nas lápides de suas 97 alamedas os nomes de grandes
personagens da História da
França e do mundo. E o lugar tem hoje uma vantagem
adicional: nenhum terrorista pensaria em colocar uma
bomba no mais antigo e
mais famoso cemitério de
Paris.
Nos fins de semana, ele é
freqüentado pelos parisienses como qualquer outro
parque da cidade — e não é
difícil ver uma família fazendo picnic sobre a laje de
uma sepultura. Sem qualquer desrespeito com os
mortos, como se, apenas,
dessacralizar o
tentassem
"outro mundo".
Viva a vida
— inclusive, a eterna!
Pére Lachaise foi o jesuíta que desempenhou a delicada missão de confessor do
rei Luiz XIV. Como absolver
um monarca absolutista e
arbitrário, cujas amantes —
malgrré o moralismo da época — moravam nos próprios
aposentos do Palácio? E como não absolver? Dividido
entre as leis da Igreja e as
vontades do rei, o bom padre deu nome à região onde
ficava o convento jesuíta.
Em 1793, o terreno à volta
do convento foi transformado em cemitério da nobreza.
E, por conseqüência, da moda: os 2 mil personagens
criados
por Balzac foram
"enterrados"
lá, até que o
próprio autor o foi também,
em 1850.
Hoje, o Pére Lachaise faz
parte de muitos roteiros, daqueles que trazem turistas
em ônibus refrigerados e panorâmicos, seguem direto
para o túmulo de Mareei
Proust e de Préderic Choclic, clic, clic, fotogra{)in,
ám tudo e deixam para
prestar atenção no lugar
quando olham as fotos, em
casa.
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Quem quiser saber um
pouco mais sobre esta bela
necrópole e seu milhão e
meio de habitantes pode
acompanhar a promenade
do historiador parisiense
Victor de Langlade, especialista no cemitério. Aos 61
anos, sorridente e bemhumorado, ele começa o
passeio negando o que aigum dos gentis ouvintes
possa, talvez, pensar: não,
ele não é necrófüo. Apenas, é
um curioso por tudo o que
diz respeito à vida — inclusive, filosofa, a morte.
Tanto o Sr de Langlade
quanto— os porteiros do cernitério
que oferecem, em
troca de dois francos, um
mapa do lugar — sabem que
o túmulo mais visitado é o
de Abelardo e Heloísa, espécie de Romeu e Julieta aue
viveram no século XII. Os
restos do casal — e sua auréola romântica — foram
transferidos para o Pére Lachaise em 1817. O guia lembra que Abelardo, 42 anos,
monge e professor de Filosofia da então Universidade de
Paris, apaixonou-se por Heloisa, 22 anos mais jovem do
uma criança,
que ele. Nasce
Astrolabe, o caso é desçoberto, e os amantes, separados. Heloísa entra para um
convento distante de Paris e
durante 20 anos os dois se
correspondem, até que em
1142 Abelardo morre. Em
sua última carta "meu
para Heloícorpo
sa, ele pede que
seja levado junto ao teu no
mesmo cemitério". O túmulo do casal tem colunas e
escultura dos dois em pedra,
sobre "Unidos
uma inscrição em laagora, numa
tim:
felicidade eterna". E o ponto
mais fotografado do cernitério.
Se não ficou famoso em
vida, o Capitão da Guarda
do Rei Luiz XVIH, Curssol
d'Uzés, é lembrado pelo bom
gosto e funcionalidade de
seu túmulo, de mármore
branco trabalhado. Em frente, há uma cadeira em estilo
romano, também de marmore, destinada ao conforto do
visitante. Mais adiante, entre as árvores e as plantas,
um monumento de três metros de altura do famoso escultor David d'Angers mos-
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"TIME SHAAdquira pelo sistema
RING" uma ou mais -semanas para
sempre, em Porto Seguro — Bahia,
onde começou o Brasil.
— LAZER E INVESTIMENTO —
Informações 240-0787 e 240-9046. }
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Menos narcisista e mais
200 anos. Depois disso, caso
ela fique abandonada, a Pre- varonil é a estátua de bronfeitura de Paris retoma o ze, em tamanho natural, do
terreno, o que provoca uma jornalista Victor Noir. Caído
curiosa mistura de ex- ao chão, a cartola ao lado, o
mortais antigos com recen- monumento do escultor Dates — como Simone Signo- lou, premiado no Salão de
ret ao lado de uma famosa 1900, retrata a morte de
cortesã do século XVIII, ou Noir, na rua, em 1870. Ele foi
o delicado Proust da belle- atingido por um tiro do noépoque vizinho do ditador bre Pierre Bonaparte, que se
Rafael Trujillo.
julgou ofendido por seus arDo alto do morro onde tigos. A coragem — e beleza
está o cemitério, a vista ai- — de Noir são homenageacança toda a cidade de Pa- das pelas freqüentadoras do
ris, envolta em silêncio. O Pére Lachaise, que diáriaúnico som — suave, porque mente colocam flores fresà distância — vem do túmu- cas em suas mãos.
O passeio, que dura no
lo do cantor de rock Jim
Morrison, anunciado tam- mínimo duas horas, confirbém por graffitis e setas em ma o que o grande fazedor
todo o lugar. Dezenas de jo- de frases Charles de Gaulle
vens conversam animada- (enterrado em Lüie, onde
"Em
O
mente em volta da sepultu- nasceu) disse certa vez:
mausoléu
1971 Paris, nem um cemitério é
ra do cantor, morto em "Jim
mais
apenas um cemitério. Tede
drogas.
excesso
por
visitado,
mos o Pére Lachaise".
como
festas,
de
gostava
de Allan
com
o
um
nós",
disse
jovem
e
Kardec,
gravador tocando Light my
a estátua
fire em volume suficiente
Indicação
do belo
para se ouvir do Além.
Victor
Na sepultura do rico in- D O cemitério de Pére LaNoir,
Piault, não é chaise fica no Boulevard
dustrialJRené
sempre
sua personalidade que inte- Ménümontant, aberto diacom flores
seu rosto, escul- riamente de 9 às 18h. Os
frescas nas ressa, masAuguste
Rodin, ar- passeios guiados de Victor
por
mãos
sta cujos trabalhos costu- de Langlade começam no
Bido
mam estar em grandes mu- Portão Principal, de sexta a
seus do mundo. Ao lado de- domingo, às lOh, llh30min,
le, Oscar Wilde, falecido em 14h30min e 16h e custam 30
1900, encomendou seu rosto francos (cerca de Cz$ 60).
em forma de esfinge egípcia.
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Beauiour, falecido em 1834:
uma coluna de 16 metros de
altura, com uma capela no
interior.
Dois estilos de freqüentadores são habitues do Pére
Lachaise: os kardecistas e
os gatos. Uns cercam o florido mausoléu de Allan Kardec (criador do espiritismo),
tem no alto a citação
que
"nascer,
morrer, renascer
sem cessar, tal é a lei". Os
gatos rondam as capelas e
os jazigos centenários onde
está gravado sepultura perpétua. Na verdade, nada é
perpétuo, nem no cemitério:
o tempo máximo de ocupação de uma sepultura é de
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tra o General Gobert a cavalo durante a batalha de Baylen, em 1808, no momento
em que foi atingido pelo sabre de um soldado adversário.
E há lugar — até no cernitério — para a excentricidade: a atriz Sara Bernhardt,
falecida em 1923, está no
mesmo caixão que encomendou 30 anos antes de
morrer e que guardava no
quarto, ao fado de um jacaré
(vivo), seu bicho de estimação. Outro monumento bizarro, visível desde a colina
de Montmartre, do outro lado de Paris, é o que encomendou o Barão Félix de

PORTO SEGURO
HOTEL SOL TROPICAL
*

* *Í*'*Í^W"':

<

ri 1^>'¦''

'L

Laávl

Pi ^SIB^^^K^ISaSNaiBal

11

I I

PROMOÇÃO DE MEIA ESTAÇÃO:
¦ 6 diárias pelo preço de 4
Casal apt" standard :.Cz$ 3.700,00
ApL" familiar casal. Cz$4.240,0O
cortesia
Crianças até 5 anos
Crianças de 6 a 12 anos CzS380,0O
10%
Taxa de serviço
Café da manhã e jantar incluídos

PACOTE DE NATAL:
De 19 a 26.12.86
Casal apt" standard Cz$ 6.175.00
Apt" familiar casal CzS 7.120.00
cortesia
Crianças até 5 anos
Crkmçasde6a 12anos CzS 765.00
10%
Taxa de serviço
7 diárias c/café, almoço e ceia 24/12

O Eterno Wrõo
CONSULTE NOSSOS PREÇOS.
DE REVEILLON E FÉRIAS.

Apt"' c/TV cor, ar, geladeira e telefone. Tênis, quadra pollvalente, praia, piscina, sauna, bares
e restaurantes, esportes náuticos, esqui, pára-quedas aquáticos, saveiro, caiaques, shows ao vivo
e equipe de recreação infantil Foca Lalá. Consulte seu agente de viagens. Reserve o seu Carnaval.

d,

Informações e Reservas:
RJ (021) 240-1474
SP (011)223-8188
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Jet lag'

Como viajar de avião
e mudar
de fuso horário
sem sucumbir
ao mal-estar
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250 mil
anos, o ser humano
teve seus movimentos
DURANTE
limitados pelo ritmo
dos próprios passos, a velocidade dos animais de montaria, a
habilidade na construção de canoas, botes, barcos. Com a invenção do mais-pesado-que-oar, conquistamos o direito de
voar como os pássaros, mas nào
adquirimos seus instintos e nos
transformamos em vitimas de
um mal internacionalmente conhecido como Jet lag — aquela
sensação de mal-estar e fadiga
que acomete os viajantes de
longas distâncias.
Ao contrário do que muita
gente pensa, o jet lag não é
causado pela permanência, por
determinado período, num
avião voando a alta velocidade
e elevada altitude. Zumbido
nos ouvidos, desidratação, irritabilidade — isso se deve à baixa pressão, consumo excessivo
de álcool, barulho dos motores,
porém não é o fenômeno que os
cientistas norte-americanos
vêm estudando nos últimos
anos e que atinge basicamente
o passageiro obrigado a passar
de um fuso horário a outro em
poucas horas. Claro que, quanto maior a diferença de fuso,
maior o desconforto.
A mudança de fuso tanto
perturba um viajante experimentado quanto um estreante

no rumo em
e é mais sentida
"perde" tempo, o ruque você
mo oeste-leste. Além disso, independente do número de horas que se permaneça no ar, por
uma razão prosaica: Paris fica
hoje à mesma distância de Nova Iorque — ainda que se voe
num Concorde, por apenas três
horas e 45 minutos — que no
ano de 1927, quando Charles
Lindberg levou 33 horas e meia
para cruzar o Atlântico no seu
monomotor The Spirit of Saint
Louis.
O jet lag começa quando
você desce do avião e tem que
acertar não só o seu relógio de
pulso, mas também os ritmos
biológicos internos — o despertar e o adormecer, a digestão e
a eliminação —, conservadoramente resistentes às mudanças. Seu corpo pede almoço na
hora do velho almoço, seus
olhos querem fechar-se embora
o sol mal tenha acabado de
levantar-se depois de uma viagem até a índia, por exemplo.
Há pessoas que se sentem inteiramente perdidas, à beira do
caos físico e mental capaz de
atrapalhar sonhados passeios,
negócios importantes, performances atléticas ou artísticas.
O que fazer, então?
Descansar um dia nâo basta, adverte, nos Estados Unidos, o pesquisador Charles F.
Ehret, do Artonne National La-

boratory, de Illinois. Especialista em cronobiologia — estudo
dos ritmos biológicos internos
do homem — ele desenvolveu
um método usado por executivos, pelas Forças Armadas e
até pelo Presidente Reagan, para superar os sintomas do jet
lag. É óbvio que o método —
chamado de programa de três
fases — virou livro (Overcoming Jet Lag, co-autoria de Lynee Waller Scanlon) e um must
nos principais aeroportos do
mundo.
. Não é nada complicado e
evita que se tenha de adotar a
tática do ex-Secretário de Estado Henry Kissinger, que nas
vésperas de qualquer viagem se
deitava a cada noite uma hora
mais cedo e se levantava a cada
manhã uma hora mais tarde,
para adaptar o metabolismo ao
relógio estrangeiro (pior era
Lyndon Johnson: raramente
acertava seu relógio com o do
país visitado, os anfitriões é que
tinham de adaptar-se ao seu
horário).
Em experiência com ratos e
homens, os cientistas determinaram que cada pessoa tem seu
próprio ritmo de adaptação.
Assim, em viagens que signiflcam uma variação de cinco a
oito horas, os padrões de sono
podem levar de dois dias a duas
semanas para ajustar-se, o sistema urinário demora até dez
dias para normalizar-se e a
coordenação motora leva de
cinco a dez dias para ser a mesma novamente.
Outros sintomas do jet lag
sáo prisão de ventre ou diarréia, insônia, perda de apetite,
dor de cabeça, diminuição de
visão à noite, diminuição do
interesse sexual, perda do tonus muscular. Eles aparecem

Direção leste-oeste
Fase UM (antes do vôo)
Mesmas recomendações em
relação a bebidas com cafeína.
Na véspera do vôo, dieta limitada, no mesmo esquema das
duas primeiras refeições à base
de proteínas, a terceira rica em
carboidratos. Café ou chá, só
entre 7 e 11 horas da manhã.
Fase DOIS (dia do vôo)
Beba duas ou três xícaras de

café ou chá forte até as
llh30min. Passe à fase três.
Fase TRÊS (chegada)
Meia hora antes do café da
manhã do lugar de destino, ative corpo e mente.
Dia de dieta farta. Na hora do
almoço do lugar de destino, comá bastante proteína. Deixe os
carboidratos para o jantar e be-

lisque, se quiser, após a última
refeição.
Beba muita água. Nada de
álcool.
Quando as badaladas da
meia-noite soarem, lá de onde
você partiu, serão 8 horas da
manhã no lugar de destino. Assim, tente dormir muito no
avião, ainda que com algum
esforço.

Direção oeste-leste
Fase UM (antes do vôo)
Três dias antes da viagem, deixe de ingerir, pela manhã e à
noite, café, chá, chocolate em pó
ou em barra, adoçantes artificiais. Bebidas com cafeínas são
permitidas entre 15 horas e
16h30min.
Na véspera do vôo, inicie uma
dieta farta, mas estrita: café da
manhã e almoço com altos teores
de proteínas, Jantar de carbohidrates.
Fase DOIS (dia do vôo)
Levante-se antes da hora habituaL
A dieta hoje é de porções menores. Náo abuse em nenhuma das
refeições, que devem continuar
sendo de alto valor proteico no
café da manhã e no almoço, de
carbo-hidratos no jantar.
Beba muita água, para compensar a desidratação comum lá
no alto. Nâo beba álcool — mas,

em caso irresistível, não passe de
um drinque.
Logo após as 18 horas, esteja
ou nâo no avião, beba duas ou
três xícaras de café preto ou chá
forte. Acerte seu relógio com a
hora do lugar para onde vai.
As "velhas" 20 horas já são
meia-noite no seu destino. Assim,
tente dormir logo que possível,
mesmo que você se sinta bem
disposto. Use no avião, se necessário, venda própria para os
olhos.
Fase TRÊS (dia da chegada)
Não durma demais. Meia-hora
antes do café da manhã do lugar"
de destino, ative seu corpo e cérebro. Converse, leia, faça uma ginástica leve, jogue água fria no
rosto, penteie-se.
Hoje é um dia de porções generosas nas três refeições, as duas
primeiras com bastante proteína,
a última, rica em carbo-hidratos.

Não beba café, chá, chocolate
ou Coca-Cola.
Mantenha-se ativo. Nada de cochilos ou sesta.
Durma às 22h30min (hora do
destino), mesmo que ainda esteja
no avião
• • •
Embora este seja um plano
para viagem com mudança de
três a quatro horas no fuso
(exemplo: Rio—Londres, 10 horas
de vôo, diferença de três fusos),
também serve, com leves alterações, para a comprida rota Rio—
Bombaim (diferença de oito horas e meia, 14 horas de vôo direto,
se houvesse). Aí a preocupação
com a dieta deve começar 48 horas antes da viagem. O esquema
de proteínas e carbo-hidratos é o
mesmo, mas no segundo dia antes do vôo deve-se comer pouco, e
na véspera muito (nas refeições,
sem beliscar entre elas).

ou não conforme fatores variados, que vão da idade do viajante (crianças se adptam melhor
que velhos) à sua situação psicológica (pessoas tímidas ou
ansiosas sofrem mais que as
extrovertidas ou estáveis).
Se você não pode dar-se ao
luxo de deixar o tempo consertar tudo, é o cliente ideal para o
programa de três fases do dr.
Enret, uma combinação de vigília e sono, refeições à base de
proteínas ou carbohidratos, atividades físicas e mentais capazes de diminuir o desconforto
provocado pela bioquímica humana.
Às seis da manhã você não é
a mesma pessoa que à meianoite. Sabendo disso, é preciso,
ao viajar, fazer um esforço redobrado. Se você chegar ao seu
destino às 8 horas e trancar-se
no hotel para dormir, porque

ainda é plena madrugada no
Brasil e seu organismo reclama
sono, estará infringindo a regra
básica do programa anti-jet
lag, cujo lema é "em Roma como os romanos". Abra os olhos
e vá à luta. Não faça nem sesta.
O programa recomenda a seleção rigorosa da comida — há
a que induz ao sono, há a que
desperta o ânimo. Uma refeição
de alto valor proteico — peixe,
fígado, ovos, carne, queijos,
manteiga, feijão — estimula o
que os leigos chamam de adrenalina e garante no mínimo cinco horas de vitalidade. Por outro lado, comida rica em carbohidratos — massas, salada,
frutas, sobremesas açucaradas
— dá energia para apenas uma
hora e ajuda o organismo a sucumbir ao sono.
Ou seja, se você desembarcar uma manhã na Suíça —

quatro horas de diferença em
relação ao Rio — não sucumba
à tentação de um farto chocolate e tortas maravilhosas. Exija
café da manhã com presunto e
ovos, salsicha, queijo, leite, repita a dose de proteínas no aimoço e deixe os carbohidratos
para o jantar (evite as carnes),
preparando-se dessa forma, ao
nível bioquímico, para um bom
sono. É preciso apenas força de
vontade para saber recusar, no
momento certo, croissants empapados de geléia em Paris, sucos de laranja em Israel, e o que
mais for prejudicial ao alívio
dos sintomas de jet lag.
Café e chá também ajudam
a superar o jet lag. Às vez preciso evitá-los, outras será aconselhável tomá-los. Veja agora
exemplos do programa de três
fases para viajar com mais conforto.

Eu conheço um lugar

Bora Bora
quiser saber onde
fica o paraíso, basta ir
até Bora Bora, uma fanQUEM
tástica ilha do arquipélago do
Taiti. Estive lá há quase dez
anos e o único sacrifício então —
o paraíso tem seu preço — foi
chegar: saindo dos EstadosUnidos, tomei três aviões e um
barquinho. Foi exaustivo, só na
manhã seguinte à da chegada
é que me dei conta da maravilha
que me cercava.
Bora Bora é uma ilha pequena, completamente redonda,
com um único morro no centro.
Do alto dele, avista-se a ilha
inteira. E a água que a cerca,
muito transparente, em todas as
tonalidades de azul e verde. A
temperatura do mar também é
incrível: quente no verão em um
pouco mais fria no inverno, mas
nunca gelada. O clima é quente;
o ar, uma brisa suave, sob um
céu sempre muito azul. Tudo
isso irradia uma alegria, "passa"
uma incrível vontade de viver.
A areia das praias é outro
detalhe inesquecível: muito
branca, muito limpa, ela não arranha a pele, acaricia. Em toda
parte, muitos coqueiros, muito
verde, uma vegetação bem tropical. Os bangalôs ficavam sobre o
mar e esse estilo de construção
integrado à paisagem era um
prazer a mais. Há uma única rua
que rodeia toda a ilha, sem banilho e sem fumaça de motores

****
hotel
PRIMUsll

Fernando Bujones e
bailarino, coreógrafo e
Diretor ao Corpo de
Baile do Teatro
Municipal do Rio de
Janeiro
porque não há carros, só ônibus
e bicicletas, todas as distancias
são muito pequenas.
Aproveitei para me dedicar
aos esportes aquáticos: windsurfe, pesca, mergulho. Muitas vezes, de dentro do barco ou da
canoa, pod podíamos ver cardu-

SPA
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mes de peixes coloridos nadando despreocupadamente. Quando mergulhei, a sensação era
ainda mais gostosa porque os
peixes ficavam ao lado como se
nos considerassem um animal
aquático igual a eles.
Na cozinha, eles usam muito
as frutas, principalmente o abacaxi: há pratos de peixe frito
com abacaxi, de camarão com
abacaxi e até de porco com abacaxi. A comidas, além de muito
saborosas, também são bonitas
visualmente, muito coloridas.
O povo, acostumado a lidar
com gente que vem de todos os
cantos do mundo, é carinhoso e
receptivo. Devido à localização
geográfica, a ilha recebeu principalmente turistas da Austrália e
do Chile, além de franceses, já
que a ilha foi colônia da França
durante muito tempo. Foi um
nativo quem me ensinou que as
preocupações são inúteis porque
elas atrapalham o relaxamento
do corpo.
À noite, a programação era
assistir a shows com danças polinésias, o que também foi para
mim um interesse suplementar.
Os movimentos das danças são
muito interessantes, o corpo inteiro se movimenta com muita
sensualidade. Mal comparando,
pode-se dizer que o ritmo das
músicas lembra o de um samba
lento, mas cadenciado.
Quero, um dia, voltar a Bora
Bora para ter novamente aquela
sensação de que o paraíso existe. Aqui e agora.

PROGRAM

PROGRAMAS FEMININOS BIO-ENERGÉTICO & BIO REJUVENECEDOR
I
e 10 DIAS
03
—
Despoluiçáo do Organismo e da Pele — Hidrataçáo — Acupuntura Relax
Dietas Especiais e Emagrecimento — Banhos gasosos —Tudo no mais lindo
Sáfl
*M
parque do Brasil
_,
„„_,.,
GRAN CHECK UP
Em ambiente tranqüilo, num clima seco e ameno, durante 08 dias, faça seu
segurança.
e
com
conforto
check up
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Este programa ó totalmente
dedutfvel do Imposto de Renda.
Estes e outros SPA PROGRAMS
estão a sua disposição.

Consulte seu
agente de
viagens ou,

HOTEL PRIMUS
Sao Lourenço — MG.
Tel.: (035) 331-1244
Telex: (031) 3561
Reg. Emb.: 00010.00.41.1.

Y0CÊ SABE COMO TRAZER 0 TURISTA À SUA LOJA E VENDER EM DOLLAR?
VOCÊ SABIA que a Rioservice é o guia mais completo da nossa cidade,
VOCÊ SABIA que desembarcam mensalmente 40.000 turistas no Aeroporto
contendo todas as informações úteis e necessárias para
Internacional do Rio de Janeiro.
o turista durante sua estada no Rio.
VOCÊ SABIA que cada um desses turistas traz e gasta na nossa cidade US$
mês,
aqui.
2.000 ou seja, são gastos US 80.000.000,00 por
VOCÊ SABIA que a Rioservice é uma revista mensal, com 40.000 exemplares,
antes
de
Janeiro,
no
Aeroporto
do
Rio
Internacional
em papel couchê, toda a 4 cores, editada em Inglês e Português,
VOCÊ SABIA que
revista
a
da
alfândega,
com as fotos mais bonitas do Rio.
do
e
mesmo do controle
passaporte
Rioservice é distribuída a todo turista que desembarca.
Se você não sabia, agora você sabe.
A Rioservice é a melhor maneira de trazer o turista à sua loja. Na RioService você paga seu anuncio em cruzado e recebe o lucro em DOLLAR.

CALL US! Rioservice Tel. 221-8445
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Cruzeiros marítimos
no meio do oceano
Sonho e romance

tavam namorando. Em pouco tempo estavam apaixonados.
E a história teve um final feliz:
em lugar do emprego em Milão, a
brasileira preferiu o casamento na
Suécia. O casal se tomou amigo de
Fábio Sabag, com quem mantém
correspondência.
Quem também namorou muito
a bordo, quando jovem, foi o empresário Maurício Sulam, 64 anos. Nasuspira o saudoso
queles tempos,
Sulam, "circulavam pelos decks
muitas moças bonitas". Atualmente, após mais de meio século como
passageiro assiduo, ele aproveita
seus dias no mar para fazer novas
amizades e rever antigas. Alguns de
seus amigos ele conheceu em cruzeiros e ainda se encontram para
jogar cartas ou jantar.
Outros aproveitam os cruzeiros
para se atualizar culturalmente. A
professora de arte Maria Aparecida
Raposo faz todo ano uma viagem
para ilustrar seus cursos. Com os
alunos, ela foi no ano passado à
Grécia, onde pode dar aulas in loco.
Ela acha que outra grande vantagem de viajar de navio é não precisar fazer e desfazer malas a cada
nova cidade visitada. Nem ter que
mudar de hotel e percorrer aeroportos.
A vida a bordo é intensa. Recomenda-se acordar cedo, para apreciar o belo espetáculo do sol nascer
no mar. A bola de fogo clareia as
águas, ilumina os diversos conveses
e traz mais vida aos cardumes de
botos e peixes voadores que acompunham OS naviOS.
Ainda cedinho, belo programa é
um passeio relaxante respirando
fundo a brisa do mar. Os mais dispostos podem fazer uma corrida
antes de ir à aula de jazz. Professores de ginástica estão sempre a
postos para quem quiser cuidar dos
músculos. Depois, uma piscina, é
claro. Enquanto apura o bronzeado, o cruzeirista poderá tomar um
drinque no bar da piscina.
De tarde, o programa é o cinema
onde, às vezes se exibem filmes

Roberto Falcão
brilho da lua cheia desenha uma faixa de luz sobre o azul escuro do mar.
O
Debruçada na amurada
do convés, a moça aproveita para
sonhar até que um elegante cavalheiro surge e oferece um drinque.
Essa cena não faz parte de um filme
de Hollywood, mas acontece todas
as noites nos luxuosos navios de
cruzeiro.
Além das belezas da Terra do
Fogo, das delicias do sol do Caribe,
das aventuras em praias desertas
das ilhas do Pacifico Sul, do contato frenético com as cidades norteamericanas, todo um clima de romantismo embala os cruzeiros marítimos. São muitas as histórias de
amor a bordo, como lembra o cirurgião plástico Marcos Szpüman que,
quando fazia residência médica nos
Estados Unidos, voltava de navio
para as férias no Brasil!
Eu tinha 28 anos, era solteiro
e estava a bordo do Brasil, que
levava 10 dias para vir de Nova
Iorque para o Rio — conta Szpilraan. — E então pintou um tremendo romance com uma moça americana, graças também ao cenário do
navio.
Hoje casado, Marcos faz sempre
um cruzeiro com sua mulher: este
ano, eles vão ao Caribe, repetindo o
programa do verão passado. Outro
apaixonado por cruzeiros é o ator e
diretor de televisão Fábio Sabag,
que há 18 anos passa suas férias a
bordo. Ele também se recorda de
um romance internacional entre
um rapaz sueco e uma moça brasileira.
— Parecia até coisa de filme
americano, só faltava estar projetada na tela — conta Sabag. — Eu
jogava bingo e uma brasileira muito bonita sentou do meu lado. Começamos a conversar e ela me disse
que ia trabalhar na Itália. Nessa
mesma noite, um rapaz sueco se
aproximou e no dia seguinte já es-
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Em volta dele, paisagens que alternam céu e
mar com os mais bonitos portos do mundo

O navio não fica
completamente isolado do mundo: comunicações podem
ser feitas através de
rádio, telex e até telefone.
As cabinas nos
conveses superiores
são melhores do que
as dos inferiores. Da
mesma maneira, as
externas são melhores do que as intemas.
•• Os passageiros
deverão ter passaportes com vistos de
entrada para os paises visitados.
As bagagens estão
sujeitas à Alfândega.
Por Isso, todos os
produtos estrangeiros, como máquinas

fotográficas, por
exemplo, devem ser
declarados antes do
embarque. As compras a bordo ou em
outros países não
devem exceder o limite imposto pela
legislação brasileira.
Bebidas, por exempio, não podem exceder a duas garrafas por pessoa.
Normalmente as
tarifas de passagens
não incluem serviços como bebidas a
bordo, telegramas,
telefonemas, lavanderia, taxas de porto
e aeroportos.
Os cruzeiros oferecem aos passageiros
city-tours nas diversas escalas.

ainda inéditos no Brasil. Outra opção é fazer compras em uma das
muitas butiques e lojas: nelas, etiquetas de Paris e bebidas estrangeiras são encontradas a bons preços. Há também cabeleireiros e salões de beleza para os interessados
em apurar o visual. Uma silenciosa
biblioteca garante a tranqüilidade
necessária para a leitura e nem os
enxadristas foram esquecidos: num
salão de jogos eles podem raciocinar durante horas seguidas diante
dos peões, bispos, reis e rainhas. E
até uma capela ecumênica está à
disposição dos mais religiosos.
A noite, a vida social do navio é
efervescente. Há três ou quatro bailes em diferentes estilos nos diversos salões. Uns preferem dançar,
rosto colado, músicas românticas;
outros, procuram o balanço dos ritmos modernos. Mas ninguém dispensa uma visita ao cassino. O fascínio da roleta e das cartas de baralho chega quase à hipnose. Há ainda salões onde se joga o bingo e
outros em que se disputam animadas partidas de biriba. E há também os shows, com muita música,
dança e luxo.
Como atração extra, animadores organizam jogos de salão. Bráulio Candian, que desde 80 trabalha
em navios da Linea C, explica que o
animador tem como principal função inventar programas que integrem as pessoas dentro do navio. A
programação fica cada vez mais
até que no último dia se
animada
faz o "show de talentos" — dos
próprios passageiros. Aparecem então grupos de dança, comediantes,
cantores, instrumentistas.
Mas os grandes privilegiados no
cruzeiro são os gastrónomos. A cada dia são servidas nove refeições,
em uma maratona que se inicia
com o café da manhã e somente se
encerra com a ceia da meia-noite. O
cardápio é internacional e dificLlmente algum prato se repete durante o cruzeiro: há saladas e tortas de
entrada, carnes, peixes e aves, doces e frutas na sobremesa.
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Linca C
Avenida R.o Branco,
109, grupo 1.201
Telefone 2324309
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Enrico C
7 a.24 .
de janeiro
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ÉÉ Rio. Santos, Buenos Aires, a partir de 550
dólares
... Santos, Rio

¦¦¦¦¦¦¦;¦¦¦¦_ rí0,
Maceió, Recife, Salvador, a partir de 1.030
Buenos
'
Aires, Santos e Rio dólares

Enrico
Rio, Rio Grande, Buenos á partir de 1-395
Aires, Montevidéu, Punta Arenas, dólares
24 de janeiro à
16 de fevereiro BaiaGaribaldi, Ushuaia, Buenos
Aires, Rio Grande, Santos e Rio
, ,
a partir de
Enrico C •¦¦¦••"' Rio, Angra, Punta
'
,
16
Del Este, Buenos Aires, 610 dólares \
.
a 2? de fevereiro Santos e Rio
"

L_t,

' "
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Rio, Angra, Punta Del Este, a partir de
Enrico
27 de fevereiro^ Buenos Aires, Santos e Rio dólares
':'¦"¦"'":-"••-"-a 9 de março..
^~~ Rio, Santos, Buenos Aires, á partir de
Eugênio C
• 15 a 27 de
punta Del Este, Angra, Santos dólares¦/
;7: /
e Rio
dezembro
Rio, Salvador, Buenos Aires, a partir de
Eugênio
dólares.
27 de dezembro Salvador e Rio
.-. a 9 de janeiro ;v

peco

Royal Viking Sea
20 de novembro a
21 de dezembro

Rio, Salvador, Belém
Bridgetown, St. Thomas, Ft.
Lauderdale, Ocho
Rios, Willemstad, Acapulco,
Zihuatanejo, Puerto Vallarta,
Los Angeles e San Francisco

a partir de 5.561.
dólares (1)

Itatiaia
Avenida Rio Branco,
120, sala 1
Telefone 221-2022
Mundo Turístico
Avenida Rio Branco,
156, grupo 2.031
Telefone 220-3684

Sea
Royal Viking
''"
4 a 21 de
dezembro

Ft. Lauderdale, Ocho Rios,
Willenstard, Acapulco,
zihuatanejo, Puerto Vallarta,
Los Angeles e São Francisco

a partir de. .2.218
dólares (D

Sagafjord
5 de janeiro à
17 de abril

Volta ao mundo:
Nova Iorque, Ft. Lauderdale,
Grand Cayman, Paraná, Ilhas
Marquesas, Moorea, Papeete,
Tonga, Noumea, Cairns, Ilha
Thursday, Darwin, Cebu, Hong
Kong, Malásia, Singapura,
Port Kelang, Port Blair,
Madras, Male, Mahe, Mombasa,
Nossi Be, Durban, Cape Town,
Buenos Aires, Montevidéu, Rio,
Salvador, Belém, Barbados, Ft.
Lauderdale

a partir de 32.750
dólares

Trecho de Volta ao Mundo
entre Hong Kong e Rio

a partir de'¦»¦¦¦14.870
dólares

Sagaíjord
4 a tf de
abril

Trecho de Volta ao Mundo
entre Rio e Ft. Lauderdale

a partir de 1.920
dólares

Vistaflord
19 de dezembro
a 4 de abril

a partir de
Volta do Mundo:
36.390 dólares
Fort Lauderdale, St. Thomas,
Curaçao, Canal do Panamá,
Balboa, Puerto Caldera,
Acapulco, Cabo San Lucas,
Los Angeles, Honolulu,
Lahaina, Ilha Christmas, Pago
Pago, Suva, Sidney, Melboume,
Adelaide, Fremantle, Bali,
Jacarta, Singapura, Hong Kong,
Zamboaga, Honiara, Vila, Rarotonga
Bora Bora, Moorea, Papeete,
Nuku Hiva, Los Angeles,
Cabo San Lucas, Acapulco, Puerto
Caldera, Cankal do Panamá,
Cartagena, Grand Cayman
e Fort Lauderdale

75, grupo 2.709
Telefone 220-6431

—

n.ll

Brazilian Promotion
Avenida Presidente
Antônio Carlos, 51,
19° andar
Telefone 220-8870

Oremar
Rua da Assembléia,
10, 36° andar
Telefone 221-9455

819
' '

•
1.020

SagaJfjord
16 de fevereiro
. a *de abril-:.';"':

'

a partir de 540 v
Eugênio
Rio, Angra, Buenos Aires,
dólares.
9
Santos e Rio
17'demairço
a partir de. 995
. Southward Miami, Puerto Plata, St.
Nova Brasília
dólares
4 a 11 de Thomas, San Juan, Nassau
Rua Senador Dantas,
75, grupo 2.709
janeiro
Miami
.
Telefone 220-6431
^•:',t--•¦,'.Skyward Miami, Cancun, Cozumel, a partir de 995 Grand Cayman, Ilha
4 a 11 de
dólares
janeiro Particular e Miami ¦•'¦';;--.: ¦"^'¦•-¦¦':-

BCF
"
Rua da Ajuda,
35, sala 201
Telefone 221-4432

Roteiro

Nova Brasilia
Rua Senador Dantas,

730 , ;
: ¦

Rio, Salvador, Aruba, Cancun, a partir de 2.680
Eugênio
. Ô de janeiro'a Nova Orleans, Miami, Cabo dólares
Canaveral, St. Thomas, St.
9 de fevereiro •
,,
Croix, Recife e Rio
Eugênio
Rio, Santos, Buenos Aires, a partir de 810
dólares
Santos e Rio
9 á 18 de
*
fevereiro
Rio, Angra, Buenos Aires, - a partir de 675
Eugênio
Punta Del Este, Santos e Rio dólares
18 a 28 de
fevereiro
||
_
a partir de 675
Rio, Angra, Buenos aires,
Eugênio
dólares
26 de fevereiro Santos e Rio
?{'-:--!"~': <i:
.
a 9 de março-

"

Navio
Dato»

¦'

Rio, Angra dos Reis, Punta a partir de 805
Enrico
27 de dezembro Del Este, Buenc« Aires, dólares
Santos e Rio
a 7 de janeiro
•

~

¦•

Enrico Ç
18 a27 de
dezembro

['Preço

—„......,;„,,".-

Agência

£

a partir de
Staward Miami, Uha Particular,
Ocho Rios, Grand Cayman, dólares
3 a 10 de -.
janeiro Cozumel e Miami
Miami,
Sunward II
Nassau
-a partir de
Ilha
.5 a 12 de ">
Particular e Miami 345 dólares
'
, janeiro
~
Miami, Nassau, St.
a partir de
j Nohvay "¦¦• Thomas,
St. Maarten, dólares
C.-3'a 10 <le
janeiro,' Ilha Particular, e Miami
a partir de
Royal Viking Sea Rio, Salvador, Belém,
20 de novembro Bridgetown, St. Thomas dólares (1)
a 4 de dezembro e Ft. Lauderdale

:ÍÍ;^;|;;y||í:í:|^

995

.
;
1.195

2.253

I
"J

Portonuovo
Rua do Ouvidor,
60, sala 1.001
Telefone 242-2556

VistaiSord
19 de dezembro
a 7 de fevereiro

Trecho da Volta ao Mundo
entre Fort Lauderdale e
Frmantle

Mertnoz
26 de novembro
a 20 de
dezembro

Rio, Paranaguá, Santos,
Vitória, Recife, são Luis
Belém, Marajó, Macapá, desde
o Rio Amazonas até Almerin e
Prainha, pelo Rio Tapajós ate
Alter do Chão, volta ao
Atlântico, Ilha de Salut,
Bridgetown e San Juan

(*) Inclui passagem aérea de volta

III!

a partir de
18.580 dólares

Eurailpass

Bom,

Eliane Sondermann
turístico americano
Europe on 25 dollars a
day ensina o que diz no
titulo: como gastar apeG
0guia
nas 25 dólares por dia na Europa.
Ao leitor — jovem, supõe-se — basta disposição para andar muito a
pé, almoçar sanduíche e dormir em
trens noturnos. Mas quem quiser
alguns confortos, como dormir em
hotel e tomar bons vinhos às refeiçóes, pode fazer uma viagem pela
Europa igualmente econômica e
muito interessante. De trem.
Os universitários cariocas Francisco Torras, Andréa e seu irmão
Eric Hart, Lulsa Oliveira e Guilherme Dantas, de idade média de 20
anos, gastaram menos de 40 dólares
por dia para conhecer de trem em
janeiro último, oito paises: França,
Espanha, Itália, Áustria, Holanda,
Alemanha, Inglaterra e Dinamarca.
A passagem de trem, comprada no
Brasil, permitiu a economia, jâ que
o Eurail Youthpass faz descontos
para menores de 26 anos, com direito a tomar qualquer trem, em qualquer horário.
A viagem foi inesquecível: conseguiram ver tudo o que conheciam
apenas através de livros e do cinema e ainda passaram por vários
acontecimentos inesperados que
fazem a emoção de qualquer via-

bonito

gem. Alguns, desagradáveis, como
o roubo que Eric sofreu no metrô
parisiense — ficou sem os documentos e a passagem. No final da viagem, coisa de lugar civilizado, tudo
foi devolvido via Correio pela policia francesa. Mais divertida foi a
nevasca — a pior da Espanha em
muitos anos — que pegaram na
viagem para Barcelona, que reteve
o trem por mais 13 horas na viagem,
que levaria 10 horas. E quando partiram para Veneza, o trem, inesperadamente, separou os vagões, dividindo o grupo — parte foi parar em
Viena, parte em Veneza. Resultado:
chá de banco de estação para Paco
e Guilherme, que acabaram de pileque, única forma de esperar cinco
horas no frio. , a
O grupo preferiu viajar no inverno, porque em janeiro e fevereiro
tinham férias mais longas. Por Isso,
a bagagem, apesar de pouca —
duas calças, um casaco pesado, algumas camisas, tênis de couro —
inclui gorros e luvas dentro da mochila resistente, com espaço para
canivete, abridor de latas, vitamina
C e sabão para lavar roupa no quarto do hotel. Ao chegar em cada
estação de trem, marcavam logo a
próxima partida, deixavam as maIas guardadas, consultavam os mapas que existem sempre nesses lugares e conseguiam lá mesmo indicação para os hotéis. Multa coisa
simpática foi encontrada dessa for-

barato:

e

viagem

ma, como a pensão do casal Nar dizzi, em Roma, onde eram tratados
como filhos, e da Frau Eger, em
Salzburgo, onde eram chamados de
"minhas amadas crianças". Depois
de escolher abrigo, andavam pela
cidade, e só se registravam no hotel
após o meio-dia, economizando
uma diária.
Nas noites passadas no trem,
também economizavam diária, mas
quando a viagem era longa, pagavam a diferença — o passe dá direito a cabines com cadeiras, na segunda classe — e Iam nas coucbettes, cabines com camas. Comiam
sanduíches, ou os kits italianos,
vendidos a 5 dólares na estação do
pais, espécie de lanchelra com um
galeto, uma garrafa de vinho, pão e
doces. Nas cidades, às vezes iam a
um bom restaurante, como o Podefinido por
dium, de Salzburgo,
Andréa como "um sonho", ou bebiam bem, como na cervejaria da
Agoptienergrosstãtten, em Munich,
onde Jaco diz ter conhecido a melhor cerveja do mundo. Mas a maioria dos almoços era em lanchonetes, e os jantares constavam de
sanduíches com os produtos comprados barato nos supermercados.
O meio de transporte urbano era o
metrô, em Paris, Londres ou Munich. Em Amsterdam, tomavam
bonde; nos outros lugares, usavam
as pernas, feitas para caminhar.

de

Onde

trem

pela

Europa

flea

Picas

o metro 6 excelente e o museu Jeu cle Pomme,
Paris — Hotel Saint-Croix de la Brettonerie.
rua do mesmo nome, 28. Quartos com banheiro, imperdivel. A agenda Citirama £ica na Place des
sem caf6 da manha: 20 dolares por pessoa. Pyramides. 4.
Pueblo Espanol. com ruelas
Barcelona - Hotel Urbis II, no Passeij de Passeio deao bairro
regiao
do pais vale a pena. assim
pada
Gracia, esquina com Calle Aragon. Quarto com UPlcas
14 Mares por
TV. banheiro. sen, c* da
SSSpS'
*°
pessoa.
6 facilimo andar a pe. Na rua, tudo e monumento
Rotna — Pens&o Nardizzi, a Via Firenzi, 38. historico. Sem gula. nao se consegue ver o VaticaQuarto com banheiro e cafe da manha. Proximo no. A agfencia Carrani fica a R. Vitiorio Emanuele
ao centro: 17 d61ares por pessoa.
Orlando, 95, e a missa na Basilica de Sao Pedro e
emocionante.
Floren$a — Pensao Splendore, a Via Gallo, 35.
Excelente, com quarto de casal com armario de
seis portas, lustre de cristal, janela para jardim
interno e cafe da manha: 16 dblares por pessoa.

Ficar pelo menos cinco dias. Proximo ao mercado
ha discos em lancamento, brincos de turquesa,'
camisas de malha, tudo mais barato.

Veneza — Hotel San Bartolomeu k praca de Um sonho passear de barco pelas ruelas ate o Lido
mesmo nome. Pequeno, bom, quartos com banhei- e ver a Praga de Sao Marco,
ro ecafe da manha: 13 ddlares por pessoa.

deve perder o museu Haus
Krone, a Lizer- ^cil de andar. Nao serestaurante
SalzburiTO ! - Hotel„ Goidene „nm
No
inesquecivel.
o
Podium,
Natur,
hinhnirn
der
dQ
p
banheiro
com
gasse 48. Excelente com quarto
a casa Qnde nasceu Mozart
caf6 da manha: 13 dolares por pessoa.
Munich —— Pensao VIoTa, na Karlstrasse. 49. Andar de metr6. Bons passeios: Deutscn Museum,
Quartos para os cinco, com parede no meio. Ba- Vila Olimpica, Fussen (eastelo do rei Ludwip: II).
nheiro no corredor. Para se tomar banho, p6e-se Em Garrnish, a cervejaria Agostiniergross.
uma flcha que custa 76 cents numa mdqulna: 13
ddlares por pessoa.

""
—"""Tpí""""
juaii- USrt^Mta «W"'"-.-. fjfel .jfefciffli lflflHMUfr .
da esquerda, os viajantes Francisco, ¦ rtc,
Indicação
? Passagem aérea: Há tarifas reduzidas de, no mínimo, 13 dias e, no
máximo, 60 de estadia, que custam
até 50 por cento do preço normal,
por qualquer companhia aérea que
faça o trajeto para a Europa. Podese fazer Rio-Lisboa por 511,50 dólares, e Paris-Rio por 609 dólares,
gastando ao todo 1.120 dólares na
passagem. O pagamento pode ser
parcelado, com 20 por cento de entrada.

? Eurailpass: Passagem detoem
comprada em qualquer agêimUi de
viagem no Brasil. O Eurail Youtbpass, com abatimentos para menores de 26 anos, custa 290 dólares
para estadia de um mês, e 370 dólares, para dois meses, na segunda
classe, com direito a ir a qualquer
pais do continente, menos os sócialistas. Para maiores de 26 anos, a
passagem custa 260 dólares para
uma estadia de 15 dias; 330 dólares,
para 21 dias; 410 dólares, para um
mês; 560 dólares, para dois meses; e
680 dólares, para três meses.

FESTIVAL DE LAGOSTA
Cabo Frio no Caribe Park Hotel
Saldas: 17/10-31/10
Regressos: 19/10 - 2/11
Coquetel de Boas Vindas, pensão completa,
sorteio de brindes. Música ao vivo. Visitas
a Búzios, Arraial do Cabo, passeio de
Bateau Mouche pelo Canal de
Itajurú. Preço por pessoa:
CzS 1.290,00.
3 vezes sem juros.
Centro: Av. Rio Branco, 120 Sobrsloja
(Galeria dos Empregados no Comércio)
Tel.: 221-2022 (PABX)
Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 540
Sobreloja 208 (Sede própria)
Tel.: 511-1147 embraturooo.io.oo.4i-i
PLANTÃO AOS SÁBADOS DE 9:00 ÀS 12:30 H
itatiaia
turismo
Itda

Cm» ii* ig* à fcglilirra: Do
porto de Amsterdam até o parto de
Londres, o navio custa 55 dólares.
Para estudantes, fica por 38 dólares. Há vários outros tipos de desconto.
Mochilas para viagens longas:
Custam Cz$ 900, com dois compartimentos e quatro bolsos, as mochiIas em náilon, feitas por Leonel
Mendes (rua Prefeito João Felipe,
671, Santa Teresa, telefone 2327043).

— Hotel The Lawyer. Elands- As fabricas de diamantes Van Moppes (Albert
2) e a cerveja Heinecken (Stad ougracht, entre Prinzen e Lijnhansgracht. Quarto Cuypstraat,78) sao interessantes. Vale visitar o R j
com banheiro e caft da manh&: 15 ddlares por derskade,
Potterstraat, 7).
peggoa.
Museum (Paulus
Londres — Hotel Grassham, na Bloomsbury Visitar a Torre de Londres com guia e pegar um
dos tours, que d& um giro por vMos pontos. Custa
Street, 15. TV no quarto, cate da manha farto. Fica
numa casa simples de quath> andares e 6 prbximo 4,25 libras e pode ser comprado no Hay Market. A
ao centro: 22 ddlares por pessoa.
Tate Gallery e imperdivel.
Copenhaipie — Ficaram no Sheraton, que yer a est,atua da Sereiazinha, inspirada no conto
^ jjans christian Andersen. Passear pelo Centro
custa 150 dolares com cafe da manha, mas nao
da Cidade.
pagaram nada. A passagem pela SAS incluia
pernoite. Certas companhias concedem hospedagem se o voo de conexao nao e no mesmo dia.

VIAJE SEM PENSAR
P&R
USE ANTES
DE AGITAR
0 SEU DIA.

JORNAL DO BRASIL

Sensacional programa siletur
PASSEIO EM SAVEIRO
TRANSPORTE EM ÔNIRUS DE LUXO COM AR CONDICIONADO
ALMOÇO INCLUÍDO

JAGUANUM • ITACURUÇÁ • MARTINS
semi-selvagens — um verdadeiro paEm tipico SAVEIRO a ilhas e enseadas
"Costa
Verde" e a Restinga da Maramraiso tropical — entre a maravilhosa
baia. BANHOS DE MAR em ilha paradisíaca e ALMOÇO com frutos do mar, saladas e frutas tropicais.
SAÍDAS AOS DOMINGOS, A PARTIR DE 5 DE OUTUBRO.
Tel.: •221-4499
Quitanda. 20 • Sobreloia
CENTRO: Rua daRua
Tel.: 257-8070
Santa Clara. 70 10Sobreloja
EM TURISMO A N.° 1 COPACABANA:
Tel.:
264-4893
45
L
Loia
Perta.
TIJUCA: Praça Saens
IPANEMA: Rua Visconde de Piraiâ. 351 Loia A
Ed Fórum Tel.: 521-1188
800 LO|a N
BARRA: Av Aimando Lombardi.
m»tur
Condado de Cascais Tel.: 399 0309
EMBRATUR N 00942 00 4 13

n
Informe
JB
2? a domingo no 1? Caderno

Faça o seu roteiro, pegue a família e embarque
na melhor viagem da sua vida. Além das passagens,
a SIRIUS financia também todas as desDesas da sua
viagem, individual ou em grupo. Afinal, aproveitar
as coisas Doas da vida é a
melhor viagem.
Av. Pres, Vargas, 463 -11? andar
Tel.: 224-0565 e 224-6282
.
EMBRATUR: N? 03367-00-42-9.

LE CANT0N
¦ Ectrad* Taratòpollt - Frlburgo

A mais original hotelaria do país
reproduzindo um autêntico
e colorido vilarejo suíço
entre montanhas, vales,
florestas, riachos e gente bonita,
onde você come bem,
se diverte, se trata,
se ocupa, descansa,
romantiza um pouco a vida
e foge do lugar comum.
rAULAS DE ESQUI. MONTANHISMO
MASSAGEM . SAUNAS . RACLETES
FONDUES . VINHOS . PIANO
e, como companhia,
a pessoa que você escolheu.
BIENVENU
TURISMO
Reservas Exclusiva»: ESTÀCIOMoraes,
120.
IPANEMA: Rua Vinfclu» de
Tels.: 267-5093 - 287-2936
(NIIda Rodrigues)
RIO COMPRIDO: Rua do Bispo, 83.
Tels.: 284-3445 - 234-9385
(Manoel C. Monteiro)
Embr. 02839-02-41-9

Pergunta: Pretendo viajar para
a Costa Rica, fazendo a maior
parte do percurso por terra. Sairei do Rio de Janeiro, indo até
Manaus, depois subirei o rio Negro até Tabatinga. A partir dai,
gostaria de chegar a Bogotá
através de algum meio terrestre
ou fluvial. É possível? Como fazer para ir ae Bogotá para o
Panamá por terra? Margareth
Fraga, Rio de Janeiro, RJ
Resposta: Tabatinga não fica às
margens do Rio Negro, mas do
Amazonas, já bem próxima à
fronteira com o sul da Colômbia.
De Manaus para Bogotá, apesar
de haver rios navegáveis, não há
serviços regulares de transporte
fluvial, seja turístico, de passageiros ou mesmo de carga. A
maneira "íais fácil de vencer a
distância entre Manaus e Bogotá é por avião. De Bogotá, podese ir por estrada até Medellin,
onde se toma a Rodovia PanAmericana, que acompanha toda a costa oeste da América do
Sul desde o Chile. A PanAmericana apresenta alguns
trechos de trânsito difícil, principalmente no noroeste da Colômbia e no Panamá.
Pergunta: Vou passar uma semana fazendo camping selvagem com um grupo de amigos
na região da Rio-Santos. Como
há muitos mosquitos na região,
e sou alérgico a picadas, que
precauções devo tomar? Carlos
Eduardo, São Paulo, SP
Resposta: Em primeiro lugar,
comprar um repelente em qualquer farmácia. Para obter mais
eficiência e diminuir o cheiro
ativo do repelente, é aconselhável misturá-lo a óleo Johnson's
numa proporção meio a meio.
Na falte de repelente, pode se
passar até óleo de cozinha. Uma
fogueira com bastante fumaça
também ajuda a espantar os

mosquitos. Você também deve
armar sua barraca em um terreno alto e longe de brejos e águas
paradas. O üxo acumulado durante os dias do acampamento
deve ser jogado numa fossa
aberta o mais longe possível da
barrraca. Depois de atirado o
lixo, cubra com terra. Roupas
claras também ajudam a espantar os mosquitos.
Pergunta: Em que número está
o Caderno de Turismo? Faço
intercâmbio com pessoas das cidades de Kalamata, na Grécia,
Turku, na Finlândia, e Chalon
Sur Saone, na França. Elas já
saíram no Caderno de Turismo?
Como conseguir números antigos do Caderno de Turismo? Simoné Maria Frade, Rio de Janeiro, RJ
Resposta: O Caderno de Turismo é publicado semanalmente
desde maio de 86. As cidades de
Kalamata, Turku e Chalon Sur
Saone ainda não saíram no Caderno de Turismo. Para conseguir números antigos do JORNAL DO BRASIL basta ir à Rua
do Resende, 20, Centro.
Pergunta: O que posso fazer para evitar o stress das viagens
internacionais de avião? O que
devo comer, a que horas devo
dormir, como resolver o problema de fuso horário? Antônia Padre Cunha, Rio de Janeiro, RJ
Resposta: A edição de hoje do
Caderno de Turismo publica
uma matéria a respeito na página 6.
Informações sobre excursões, passeios e viagens no Brasil e no exterior: escreva para o
JORNAL DO BRASIL — Caderno de Turismo — Seção Pergunta e Resposta. Avenida Brasil,
500 — 6o andar CEP 20.940 Rio
de Janeiro.
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ÍÂtSE VALIDOS ATÉ 18/1006
OS PREÇOS
VALORES NORMAIS DE VENDA.
APÓS ESTA DATAÀsMERCADORIAS VOLTAM A SEUS
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