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Direita assanhada Rio
Foto de Chiquito Chaves

Tempo
No Rio e Niterói, claro par-
cialmente nublado. Visibili-
dade boa. Temperatura em li-
geira elevação; máxima: 35,5°
em Santa Cruz; mínima: 17,8°
no Alto da Boa Vista. Foto do
satélite e tempo no mundo,
página 18.

Boi espera reforma
Pecuaristas suspenderam os
abates nas principais regiões
produtoras do país, na expec-
tativa de que a reforma do
Plano Cruzado eleve o preço
do boi, fixado em Cz$ 280 a
arroba. (Página 24)

Austral revisto
A Argentina vai lançar, na pró-
xima semana, uma nova etapa
do Plano Austral. Será revisto
o papel do Estado na econo-
mia, com uma reestruturação
de sua máquina. (Pág 21)
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_- _ __ , 4»» ._•._¦ c- ••_•¦•¦ jj-- ¦ •' • t~sV?' »>

l|)ÍãK^^PffÍBHngGBH|dH| ^H ^____D ii*. _____________ tàJ-^jt ______________

Si _____r ^______. ¦__ •if."!'.*'»'» A s,»„.,fcr.íi i ^^By' 'MfeP*. ^ihãs.' 1

PPWIIt^B W&*^^^^^^^ ___ __ _|WsWsb1ssTs*WBB , «,,»" m><«~'>*Mm .jfl ' Mlfr" ***** fu

_¦_____._ ___f ^____B9___-HtRfWv'''ll^fv F- \ 'fl *'*_«» _P^!* ^ _..*i'isiiiíf í* ^***': .«#__»»"";Ç__!!^___r '9^__P^^____L ¦ _3»" ^u?^ «_ «_. -*K. ______! .* _k *i** wí i__15Íí*?_b?' _f '¦•*jc|p*w* • jtjto

S™flSPIs__^P_H _________t!Íp3: _P^ t fllfl - ".w^. ijf _T_l___i "' ^L. ^^flflHHHHHB • •*** .^k^k^^r ^51

F' Bür-v- # \ '^^^ .f <-''•' * l__ -. ¦___j_r*i'' ___¦ ^B ^L m
^L^^W / ¦p* 'jjp -7 v_ ^^H Bf . - f mr*m «ii •v w" ^HS__W ^H __BL 1

______[ ' _¦ %\ ¦ 7. i_P^»~~w _)_"' '"'"^ ¦**•*•¦¦•¦ - -^^^SB

,- ir» V... '>vV _!' . - 1- # V ]____l \_ «H Jl!'; ¦_ •%J^____t__m- Í^Bvl'!^«w> ^ í;i<il_5__:

r ff;'i l-St-!l ' •$ ' '"'«S^i ____r :,': _________\mWWf *\ Í9KfÍ~ 1

Brizola esforça-se para explg^^j^jjl^_^jff________i_»^_Mnri-g-_Miii_i^;raa-;::Lr'iiiiJ«-wiMii i «_____-^^^_-__^-^i.j-m-_---¦ _--__-._¦-—

Ao fado do vice-prefeito J6 Resende,

¦ k ^

¦ ^^B ___B
^^________________________________v^

^Hl._______É__^_________r^

B
Cotações
Cruzado: Cr$ 3.228,01 (hoje),
Cr$ 3.242,53 (amanhã) e Cr$
3.257,13 (sexta). Dólar oficial:
Cz$ 14,02 (compra) e Cz$ 14,09
(venda); viagem: Cz$ 17,61. Dó-
lar paralelo: Cz$ 28,00 (com-
pra) e Cz$ 29,00 (venda). Unif:
Cz$ 199,41 para IPTU e Cz$
248,55 para ISS e taxa de expe-
diente. Uferj: Cz$ 186,99. OTN:
Cz$ 106,40. MVR: Cz$ 328,38.
Salário minimo: Cz$ 804,00.

licar que não está derrotado

Trocar gorduras e frituras por
saladas e legumes; evitar
bebidas alcoólicas, beber

sucos de frutas,
principalmente água de coco;
correr, fazer ginástica, jogar

vôlei, peteca, frescobol,
praticar surfe ou moreyboggie

à vontade, sem restrição de
horário e tempo, são

recomendações médicas para
que se mantenha o corpo em'¦ forma no verão.

Turismo
Baleias de cores variadas, fo-
cas que jamais chegam aos zoo-
lógicos, icebergs maiores que o
maior edifício — tudo isso está
à espera do viajante que se
aventurar pelos mares gelados
da Antártida. Um médico bra-
sileiro conta as emoções de
uma viagem até lá e o experi-
mentado navegante Almir
Klink revela como se prepara
para sua missão ao Pólo Sul.

Quem não gosta da multidão
que ocupa os hotéis em tempo-
radas de férias pode trocar de
casa: o sistema de intercâm-
bio está chegando ao Brasil
através de uma empresa cria-
da na França há 33 anos.

Um novo hotel oferece lazer
sofisticado em Assunção, ca-
pitai sonolenta banhada pelo
rio Paraguai.

Papa vai longe
João Paulo II inicia sua mais
longa viagem ao exterior —
quase 50 mil quilômetros em
14 dias —, na qual visitará
seis países da Ásia e Ocea-
nia. (Página 17)

Sob a direção
de Nei

Sroulevich —
definido por
amigos como"o Kid

Megalô que
deu certo"

— começa
amanhã no

Hotel Nacio-
nal o III Fest-
Rio: sáo mais

de 200 filmes e
um número igual

de vídeos à
disposição dos
espectadores.

Sarney diz a Montoro que não
taxa salários até Cz$ 16 mil

O presidente José Sarney não per-
mitirá nova taxação sobre os que ga-
nham até 20 salários mínimos (Cz$ 16
mil), nem retirará o subsídio ao trigo,
informou o governador Franco Monto-
ro ao final da audiência no Palácio do
Planalto. Sarney, segundo Montoro,
aumentará tarifas de energia elétrica,
correios e telefone. O reajuste automá-
tico dos salários deve ser mantido.

O presidente do PMDB, Ulysses
Guimarães, também saiu de reunião
com Sarney convencido de que a refor-
ma do Plano Cruzado não afetará as
conquistas salariais dos que ganham até
cinco salários mínimos. Disse que o
PMDB defendeu essas conquistas nos
palanques, recebeu um voto de con-
fiança do povo e, por isso, náo trairá
seus compromissos.

Ulysses conversará com o ministro
da Fazenda, Dilson Funaro, antes de
opinar sobre as medidas preparadas
para a reforma. Aos jornalistas estran-
geiros afirmou que a questão da dívida
externa passa pela social e é impraticá-
vel continuar convivendo com o fato de
o Brasil ser a 8a economia do mundo e
o 43° em desenvolvimento social.

— Se não houvesse o Plano Cruza-
do, a inflação estaria girando em torno
dos 400%, desestimulando os investi-
mentos e estimulando as especulações.
Agora estamos diante de dificuldades
com o abastecimento e só as toupei-
ras ficam cegas diante dos obstá-
culos — afirmou Sarney ao governador
Montoro, para deixar claro que a refor-
ma não mudará o Cruzado. (Página 20)

Operação Irã
lança Reagan
ao descrédito

Só 14% dos americanos acreditam que o
presidente Reagan tenha dito a verdade ao
afirmar, na TV, que não enviou armas ao Irã
para obter, em troca, a libertação de reféns
americanos no Líbano. A pesquisa é do jornal
Los Angeles Times. O porta-voz da Casa Bran-
ca, Lany Speakes, insistiu em que Reagan não
enfrenta qualquer crise de credibilidade.

O secretário de Estado George Shultz está
decidido a renunciar por discordar do envio de
armas ao Irã, informaram assessores citados
pelo New York Times. Shultz só náo sai imedia-
tamente por lealdade a Reagan; vai esperar até
que o caso esfrie para não comprometer ainda
mais o presidente. Hoje à noite, Reagan dá en-
trevista coletiva sobre a operação Irã. (Pág. 17)
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Homicídio no
Brasil aumenta
40% em 5 anos

O número de homicídios no Brasil
cresceu 40% em cinco anos: passou dc 9,6
vítimas cm cada 100 mil pessoas, em 1979,
para 13,6 vítimas em cada 100 mil, em 1983.
Além de revelar o aumento da criminalida-
de, esses números, somados às estatísticas
das mortes em acidentes de trânsito, estão
alterando o perfil da mortalidade no país.

As conclusões são dos pesquisadores
Célia Szwarcwald e Euclides Castilho, que
fizeram um levantamento sobre o assunto
este ano para o Centro de Informações para
a Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. De
acordo com o estudo, as doenças do apa-
relho circulatório ainda são a principal
causa de morte do brasileiro. (Página 14)

A limitação das vendas para garantir
o atendimento a um maior número de
consumidores é uma das soluções
encontradas pelo comércio para en-
frentar a escassez de cerveja no Rio de
Janeiro. Para as três principais fábri-
cas _ qae operam com capacidade
plena —, quatro fatores concorrem
para o fenômeno: o aumento da
oferta de empregos, a elevação do
poder aquisitivo do trabalhador gera-
da pelo Plano Cruzado, o congela-
mento de preços e o calor. Agora
surge novo problema: como há muita
gente estocando cerveja, começa
a faltar vasilhame porque os fornece-
dores náo atendem à demanda. A saí-
da é importar: A Brahma comprará
11 milhões de garrafas na Argentina
e a Antarctiea trará a mesma quanti-
dade do México. (Cidade, página 7)

Em entrevista durante a qual
fez grande esforço para fugir ao
reconhecimento da derrota na elei-
ção, o governador Leonel Brizola
anunciou que reexamina o projeto
de se mudar para São Paulo após
deixar o governo, no dia 15 de
março. "Talvez fique aqui, porque
a direita e os conservadores se
assanharam muito", disse.

Sobre as contas que fez nos
três dias em que os votos começa-
vam a ser computados e ele des-
cansava em Itaipava, Petrópolis,
Brizola construiu o raciocínio se-
gundo o qual, este ano, seu parti-
do, o PDT, teve melhor desempe-
nho do que em 1982 — só está
perdendo porque os seus adversa-
rios estão unidos.

Embora insistisse em dizer que
a eleiçáo ainda não está decidida,
Brizola traiu-se diante de uma per-
gunta sobre o jogo do bicho:
"Bem, este é um problema para o
Moreira Franco." O governador
disse ainda que náo tinha cândida-
to melhor do que Darcy Ribeiro e
que não se arrepende de ter ataca-
do o presidente Sarney durante a
campanha eleitoral.

Moreira Franco a partir de
hoje assume a condição de gover-
nador eleito. Ele será recebido
pelo presidente Sarney na próxima
terça-feira. Moreira anunciou que
de seis em seis meses transferirá a
administração do estado para a
Baixada Fluminense, um antigo
reduto brizolista onde vem tendo
grande votação.

O primeiro boletim oficial do
rRE foi divulgado com três dias
de atraso e inclui apenas 472 das
mais de 16 mil urnas do estado.
A lista do TRE é a única pela
qual os candidatos a deputado
federal e estadual podem con-
ferir a votação que tiveram. (Ci-
dade, páginas 1, 2, 3, 4 e 8)

EUA consideram
Brasil fechado
às importações

O Brasil é um dos mercados mais
fechados do mundo, concluiu o represen-
tante da Casa Branca para negociações
comerciais, Clayton Yeutter, em relatório
de 300 páginas sobre as barreiras impostas
às exportações norte-americanas. "O Bra-
sil depende menos de importação do que
qualquer outra nação do mundo", afir-
mou Yeutter.

No relatório sobre as práticas comer-
ciais dos 42 principais parceiros dos EUA. o
Brasil mereceu 20 páginas, tantas quanto o
Japáo, o maior exportador do mundo. Se-

gundo o documento, o Brasil só importou
6% do seu PIB (Produto Interno Bruto),
mas, se forem excluídas as compras dc

petróleo, a taxa cai para 3%. (Página 19)

Farmacêutico
obtém plástico
de cogumelos

Cogumelos alimentados com água de
coco, chá e vinhoto deram origem a um
plástico chamado biopol, com poderes anti-
bióticos, e à hecogenina, substância para
sintetizar uma espécie de cortisona. O criador
do biopol, farmacêutico Delby Fernandes,
acredita que servirá para confeccionar bolsas
para coleta de sangue e para substituir a pele
em cirurgia plástica.

O pesquisador da Universidade Federal
da Paraíba disse que foi possível também obter
da quina dois dilatadores de brònquios, para
tratamento de doenças respiratórias. Do cajuei-
ro, a UFPA obteve açúcar e outra substàn-
cia que poderá substituir a goma-arábica. im-
portada do Senegal e de Sri-Lanka. (Página 12)

PAULO BRAME faz
Leilão depois do dia
8/12 com variada cole-
ção de objetos de arte
em lance livre. Paulo
Brame Arte & Leilão.
Rua João de Barros
147 294-4499/ 4096.

PAULO BRAME —
Tapetes. Pratas Portu-
guesas. Vidros Baca-
rat, Objetos decorati-
vos. Tudo catalogado
p/Leilão a partir de 8
de Dezembro. 294-
4499/ 4096.

WAY — LEBLON —
Inauguração amanhã
20/11 às 21H. 19 Pm-
tores e Escultores.
(Convite retidos no
Correio) Rio Design
Center. Tels 259-
0394/294-0196

Marque PAULO BRA-
ME na sua agenda de
arte. Leilão dias 8. 9,
10, 11 e 12 de Dezem-
bro. PAULO BRAME
ARTE & LEILÁO. Rua
João de Barros 147.
294-4499/4096

PAULO BRAME —
Bronzes com marfim.
Porcelana Européia.
Móveis brasileiros e
europeus, Marfins eu-
ropeus e chinezes. Tu-
do catalogado P/Leilão
a partir dia 3/ Dezem-
bro 294-4499/ f096

PAULO BRAME —
Tapetes Persas. Pra-
tas Ingtezas, Portugue-
zas. Francezas, etc,
Cristais. Gallés. Daum-
Nancy. Tudo cataloga-
do p/ Leilão a partir 8
de Dezembro. 294-
4499/ 4096

PAULO BRAME en-
cerra ano com grande
venda de arte antiga.
Peça catálogos pelos
tels.: 294-4499/4096.
ou escreva. Hua João
de Barros. 147. Le-
blon.

DIA 8 DE DEZEMBRO
_ É dia de comprar
pela melhor oferta no
Leilão de PAULO
BRAME. Garanta o
seu lance. Paulo Bra-
me Arte & Leilão Rua
João de Barros 147.
294-4499/ 4096

PAULO BRAME AR-
TE & LEILÃO — Pintu-
ras Nacionais e Euro-
péias de artistas cata-
logados Castagneto.
A Parreira. Teruz,
Bianco Aguarde Lei-
lão a partir de 8/12.
Rua João de Barros
147 294-4499/ 4096

PAULO BRAME vai
vender pela melhor
oferta: Pratas, Lou-
ças, Limoges, Qua-
dros e Tapetes, a
partir do dia 8 de
Dezembro 294-
4499/4096
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assanhada" mantém Brizola no Ri(
Folo de Chiquito Chavos

Tempo
No Rio e Niterói, claro par-
cialmente nublado. Visibili-
dade boa. Temperatura em li-
geira elevação; máxima: 35,5°
em Santa Cruz; mínima: 17,8°
no Alto da Boa Vista. Foto do
satélite e tempo no mundo,
página 18.

Boi espera reforma
Pecuaristas suspenderam os
abates nas principais regiões
produtoras do país, na expec-
tativa de que a reforma do
Plano Cruzado eleve o preço
do boi, fixado em Cz$ 280 a
arroba. (Página 24)

Austral revisto
A Argentina vai lançar, na pró-
xima semana, uma nova etapa
do Plano Austral. Será revisto
o papel do Estado na econo-
mia, com uma reestruturação
de sua máquina. (Pág. 21)

Corpo

Trocar gorduras e frituras por
saladas e legumes; evitar
bebidas alcoólicas, beber

sucos de frutas,
principalmente água de coco;
correr, fazer ginástica, jogar

vôlei, peteca, frescobol,
praticar surfe ou moreyboggie

à vontade, sem restrição dc
horário e tempo, sâo

recomendações médicas para
que se mantenha o corpo em

forma no verão.

Turismo
Baleias de cores variadas, fo-
cas que jamais chegam aos zoo-
lógicos, icebergs maiores que o
maior edificio — tudo isso está
à espera do viajante que se
aventurar pelos mares gelados
da Antártida. Um médico bra-
sileiro conta as emoções de
uma viagem até lá e o experi-
mentado navegante Almir
Klink revela como se prepara
para sua missão ao Pólo Sul.

Quem não gosta da multidão
que ocupa os hotéis em tempo-
radas de férias pode trocar de
casa: o sistema de intercâm-
bio está chegando ao Brasil
através de uma empresa cria-
da na França há 33 anos.

Um novo hotel oferece lazer
sofisticado em Assunção, ca-
pitai sonolenta banhada pelo
rio Paraguai.

Papa vai longe
João Paulo II inicia sua mais
longa viagem ao exterior —
quase 50 mil quilômetros em
14 dias —, na qual visitará
seis países da Ásia e Ocea-
nia. (Página 17)

Sob a direção
de Nei

Sroulevich —
definido por

amigos como"o Kid
Megalô que

deu certo"
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— começa
amanhã no

Hotel Nacio-
nal o III Fest-
Rio: são mais

de 200 filmes e
um número igual de

vídeos à disposição dos
espectadores.

B
Cotações

io vice-pre , Brizola esforça-se para explicar que náo está derrotado

Sarney diz a Montoro que não
taxa salários até Cz$ 16 mil

Cruzado: Cr$ 3.228,01 (hoje),
Cr$ 3.242,53 (amanhã) e Cr$
3.257,13 (sexta). Dólar oficial:
Cz$ 14,02 (compra) e Cz$ 14,09
(venda); viagem: Cz$ 17,61. Dó-
lar paralelo: Cz$ 28,00 (com-
pra) e Cz$ 29,00 (venda). Unif:
Cz$ 199,41 para IPTU e Cz$
248,55 para ISS e taxa de expe-
diente. Uferj: Cz$ 186,99. OTN:
Cz$ 106,40. MVR: Cz$ 328,38.
Salário mínimo: CzS 804,00.

O presidente José Sarney não per-
mitirá nova taxação sobre os que ga-
nham até 20 salários mínimos (Cz$ 16
mil), nem retirará o subsídio ao trigo,
informou o governador Franco Monto-
ro ao final da audiência no Palácio do
Planalto. Sarney, segundo Montoro,
aumentará tarifas de energia elétrica,
correios e telefone. O reajuste automá-
tico dos salários deve ser mantido.

O presidente do PMDB, Ulysses
Guimarães, também saiu de reunião
com Sarney convencido de que a refor-
ma do Plano Cruzado não afetará as
conquistas salariais dos que ganham até
cinco salários mínimos. Disse que o
PMDB defendeu essas conquistas nos
palanques, recebeu um voto de con-
fiança do povo e, por isso, não trairá
seus compromissos.

Ulysses conversará com o ministro
da Fazenda, Dilson Funaro, antes de
opinar sobre as medidas preparadas
para a reforma. Aos jornalistas estran-
geiros afirmou que a questão da dívida
externa passa pela social e é impraticá-
vel continuar convivendo com o fato de
o Brasil ser a 8a economia do mundo e
o 43° em desenvolvimento social.

— Se não houvesse o Plano Cruza-
do, a inflação estaria girando em torno
dos 400%, desestimulando os investi-
mentos e estimulando as especulações.
Agora estamos diante de dificuldades
com o abastecimento e só as toupei-
ras ficam cegas diante dos obstá-
culos — afirmou Sarney ao governador
Montoro, para deixar claro que a refor-
ma não mudará o Cruzado. (Página 20)

Operação Irã
lança Reagan
ao descrédito

Só 14% dos americanos acreditam que o
presidente Reagan tenha dito a verdade ao
afirmar, na TV, que não enviou armas ao Irã
para obter, em troca, a libertação de reféns
americanos no Líbano. A pesquisa é do jomal
Los Angeles Times. O porta-voz da Casa Bran-
ca, Larry Speakes, insistiu em que Reagan não
enfrenta qualquer crise de credibilidade.

O secretário de Estado George Shultz está
decidido a renunciar por discordar do envio de
armas ao Irã, informaram assessores citados
pelo New York Times. Shultz só não sai imedia-
tamente por lealdade a Reagan; vai esperar até
que o caso esfrie para não comprometer ainda
mais o presidente. Hoje à noite. Reagan dá en-
trevista coletiva sobre a operação Irã. (Pág. 17)
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Homicídio no
Brasil aumenta
40% em 5 anos

O número de homicídios no Brasil
cresceu 40% em cinco anos: passou de 9,6
vítimas em cada 100 mil pessoas, em 1979,
para 13,6 vítimas em cada 100 mil, em 1983.
Além de revelar o aumento da criminalida-
de, esses números, somados às estatísticas
das mortes em acidentes de trânsito, estão
alterando o perfil da mortalidade no país.

As conclusões são dos pesquisadores
Célia Szwarcwald e Euclides Castilho, que
fizeram um levantamento sobre o assunto
este ano para o Centro de Informações para
a Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. De
acordo com o estudo, as doenças do apa-
relho circulatório ainda são a principal
causa de morte do brasileiro. (Pa'gina 14)

A limitação das vendas para garantir
o atendimento a um maior número
de consumidores é uma das soluções
encontradas pelo comércio pan en-

frentar a escassez de cerveja no Rio
de Janeiro. Para as três principais
fábricas — que operam com capaci-
dade plena —, quatro fatores con-
correm para o fenômeno: o aumento
da oferta de empregos, a elevação do

poder aquisitivo do trabalhador ge-
rada pelo Plano Cruzado, o conge-
lamento de preços e o calor. Agora
surge novo problema: como há mui-
ta gente estocando cerveja, começa a

faltar vasilhame porque os fornece-
dores não atendem á demanda.
A saída é importar: A Brahma
comprará 12 milhões de garrafas
na Argentina e a Antárctica tra-
rá a mesma quantidade do México.

Em entrevista durante a <
fez grande esforço para fugir
reconhecimento da derrota na i
ção, o governador Leonel Bri;
anunciou que reexamina o pro
de se mudar para São Paulo ;i
deixar o governo, no dia 15
março. "Talvez fique aqui, por
a direita e os conservadores
assanharam muito", disse.

Sobre as contas que fez
três dias em que os votos come
vam a ser computados e ele o
cansava em Itaipava, Petrópo
Brizola construiu o raciocínio
gundo o qual, este ano, seu pa
do, o PDT, teve melhor desem
nho do que em 1982 — só e
perdendo porque os seus adver
rios estão unidos.

Embora insistisse em dizer q
a eleição ainda nâo está decidi,
Brizola traiu-se diante de uma p
gunta sobre o jogo do bicl
"Bem, este é um problema par;
Moreira Franco." O governao
disse ainda que não tinha candio
to melhor do que Darcy Ribein
que não se arrepende de ter atai
do o presidente Sarney durante
campanha eleitoral.

Moreira Franco a partir
hoje assume a condição de govi
nador eleito. Ele será recebi»
pelo presidente Sarney na próxir
terça-feira. Moreira anunciou q!
de seis em seis meses transferirá
administração do estado para
Baixada Fluminense, um antij
reduto brizolista onde vem tenc
grande votação.

O primeiro boletim oficial &
TRE foi divulgado com três dia
de atraso e inclui apenas 472 da
mais de 16 mil urnas do estado,
lista do TRE é a única pela qua
os candidatos a deputado feder i
e estadual podem conferir a vo
tação que tiveram. (Página 8-t

EUA consideram
Brasil fechado
às importações

O Brasil é um dos mercados mai
fechados do mundo, concluiu o represen
tante da Casa Branca para negociações
comerciais, Clayton Yeutter, em relatórit.
de 300 páginas sobre as barreiras imposta.^
às exportações norte-americanas. "O Bra-
sil depende menos de importação do que
qualquer outra nação do mundo", afir-
mou Yeutter.

No relatório sobre as práticas comer-
ciais dos 42 principais parceiros dos EUA, o
Brasil mereceu 20 páginas, tantas quanto o
Japão, o maior exportador do mundo. Se-
gundo o documento, o Brasil só importou
6% do seu PIB (Produto Interno Bruto),
mas, se forem excluídas as compras de
petróleo, a taxa cai para 3%. (Página 19)

Farmacêutico
obtém plástico
de cogumelos

Cogumelos alimentados com água de
coco, chá e vinhoto deram origem a um
plástico chamado biopol, com poderes anti-
bióticos, e à hecogenina, substância para
sintetizar uma espécie de cortisona. O criador
do biopol, farmacêutico Delby Fernandes,
acredita que servirá para confeccionar bolsas
para coleta de sangue e para substituir a pele
cm cirurgia plástica. '

O pesquisador da Universidade F-ederal
da Paraíba disse que foi possível também obter
da quina dois dilatadores de brônquios, para
tratamento de doenças respiratórias. Do cajuei-
ro, a UFP A obteve açúcar e outra substãn-
cia que poderá substituir a goma-arábica, im-
portada do Senegal e de Sri-Lanka. (Página 12)

PAULO BRAME faz
Leilão depois do dia
8/12 com variada cole-
ção de objetos de arte
em lance livre. Paulo
Brame Arte & Leilão.
Rua João de Barros
147. 294^1499/ 4096.

PAULO BRAME —
Tapetes, Pratas Portu-
guesas, Vidros Baca-
rat, Obietos decorati-
vos. Tudo catalogado
p/Leilão a partir de 8
de Dezembro. 294-
4499/ 4096.

WAY — LEBLON -
Inauguração amanhã
20/11 às21h. 19 Pinto-
res e Escultores
(Convite retidos no
Correio) Rio Design
Center. Tels 259-
0394/294-0196

Marque PAULO BRA-
ME na sua agenda de
arte Leilão dias 8. 9.
10. 11 e 12 de Dezem-
bro. PAULO BRAME
ARTE & LEILÃO. Rua
João de Barros 147
294^499/4096

PAULO BRAME -
Bronzes com marfim.
Porcelana Européia,
Moveis brasileiros e
europeus. Marfins eu-
ropeus e chmezes Tu-
do catalogado p Leilão
a partir dia 8 Dezem-
bro 294-4499/ 4096

t

PAULO BRAME —
Tapetes Persas. Pra-
tas Inglezas. Portugue-
zas. Francezas. etc.
Cristais, Galles, Daum-
Nancy Tudo cataloga-
do p Leilão a partir 8
de Dezembro 294-
4499/ 4096

PAULO BRAME en-
cerra ano com grande
venda de arte antiga.
Peça catálogos pelos
tels 2944499/4096
ou escreva. Rua João
de Barros. 147 Le-
blon.

DIA 8 DE DEZEMBRO
_ E dia de comprar
pela melhor oferta no
Leilão de PAULO
BRAME. Garanta o
seu lance. Paulo Bra-
me Arte & Leilão Rua
João de Barros 147
294-4499/ 4096

PAULO BRAME AR-
TE & LEILÃO — Pmtu
ras Nacionais e Euro-

péias de artistas cata-
iogados Castagneto.
A Parreira. Teruí.
Bianco Aguarde Lei-
lão a partir de 8 12
Rua João de Barros
147 294-4499/ 4096

PAULO BRAME vai
vender pela melhor
oferta: Pratas. Lou-
ças. ümoges. Qua-
dros e Tapetes, a
partir do dia 8 de
Dezembro. 294-
44S9/4096
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No sistema "LOD" — LIVRE OFER-
TAS DIRIJA, você vai passar o verão

livre, leve e solto.
Aqui ninguém precisa pagar compulsório, a

Dirija paga e você recebe tudo de volta corrigido
São as melhores opções na compra, venda ou troca de

um Usado de Qualidade com os menores preços e taxas de
financiamento e muito mais: a Dirija é a única no RIO DE

JANEIRO que oferece "QUALIDADE SUPERIOR DE SERVIÇO" —
título conferido pela GM, e a maior GARANTIA DO MERCADO: 3 meses

ou 6 mil Km.

MARCA - MODELO ANO COR ENTRADA SALDO MARCA-MODELO ANO COR AVISTA
CHEVETTE STD
CHEVETTE STD
CHEVETTE S/L
CHEVETTE STD
CHEVETTE STD
CHEVETTE STD
CHEVETTE STD
CHEVETTE STD
CHEVETTE S/L
CHEVETTE STD
MONZA HATCH STD
OPALA COUPÉ C/AR
E DIR. HIDRÁULICA
OPALACOM COUPÉ

1979
1
1
1
1984
1984
1984
1984
1984
1

PRATA
AZUL
AZUL
BEGE
BEGE

VERDE

24.000

34.990
34,710
37.990

>

c.o

BRANCA 36.000
DOURADA 38.560

PRATA 40.000
1982 AZUL 38.000
COND
1979 OUROMET 26.000
1985 PRATA 64.400

2

m
liTMiBlIM-ll

Oo

CORCEL IIL

DEL REY OURO

FUSCA STD

GOL L-GASOLINA

PASSAT LS

VOYAGE

FIAT 147 L

UNOSX

1981 AZUL 75.000,

1983 VERMELHA

1985 BEGE 81.

1982 BRANCA 72,000

1980 VERDE

1983 AZUL

1978 BRANCA

1985 AZUL 121,900,

COMPARE ESTAS E
OUTRAS OFERTAS

Peças Originais » Serviços de Oficina • Revisões p/ o mesmo dia
©Acessórios das melhores marcas • Equipamentos

ORO «Tudo em 5 pagtos.
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6Direita assanhada9 pode fixar Brizola no Rio
Tempo
No Rio e Niterói, claro par-
cialmente nublado. Visibili-
dade boa. Temperatura em li-
geira elevação; máxima: 35,5°
em Santa Cruz; mínima: 17,8°
no Alto da Boa Vista. Foto do
satélite e tempo no mundo,
página 18.

Boi espera reforma
Pecuaristas suspenderam os
abates nas principais regiões
produtoras do país, na expec-
tativa de que a reforma do
Plano Cruzado eleve o preço
do boi, fixado em Cz$ 280 a
arroba. (Página 24)

Austral revisto
A Argentina vai lançar, na pró-
xima semana, uma nova etapa
do Plano Austral. Será revisto
o papel do Estado na econo-
mia, com uma reestruturação
de sua máquina. (Pág 21)

Foto de Chlqulto Chaves

Corpo

Trocar gorduras e frituras porsaladas e legumes; evitar
bebidas alcoólicas, beber

sucos de frutas,
principalmente água de coco;
correr, fazer ginástica, jogarvôlei, peteca, frescobol,

praticar surfe ou moreyboggie
à vontade, sem restrição de

horário e tempo, são
recomendações médicas para
que se mantenha o corpo em

forma no verão.

Turismo
Baleias de cores variadas, fo-
cas que jamais chegam aos zoo-
lógicos, icebergs maiores que o
maior edifício — tudo isso está
à espera do viajante que se
aventurar pelos mares geladosda Antártida. Um médico bra-
sileiro conta as emoções de
uma viagem até lá e o experi-
mentado navegante Almir
Klink revela como se prepara
para sua missáo ao Pólo Sul.

Quem não gosta da multidão
que ocupa os hotéis em tempo-
radas de férias pode trocar de
casa: o sistema de intercâm-
bio está chegando ao Brasil
através de uma empresa cria-
da na França há 33 anos.

Um novo hotel oferece lazer
sofisticado em Assunção, ca-
pitai sonolenta banhada pelorio Paraguai.

Papa vai longe
João Paulo II inicia sua mais
longa viagem ao exterior —
quase 50 mil quilômetros em
14 dias —, na qual visitará
seis países da Ásia e Ocea-
nia. (Página 17)

Sob a direção
de Nei

Sroulevich —
definido por
amigos como"o Kid

Megalô que
deu certo"

— começa
amanhã no

Hotel Nacio-
nal o III Fest-
Rio: são mais

de 200 filmes e
um número igual

de vídeos à
disposição dos
espectadores.

___-__af_l ^Çà

B
Cotações
Cruzado: Cr$ 3.228,01 (hoje),
Cr$ 3.242,53 (amanhã) e Cr$
3.257,13 (sexta). Dólar oficial:
Cz$ 14,02 (compra) e Cz$ 14,09
(venda); viagem: Cz$ 17,61. Dó-
lar paralelo: Cz$ 28,00 (com-
pra) e Cz$ 29,00 (venda). Unif:
Cz$ 199,41 para IPTU e Cz$
248,55 para ISS e taxa de expe-
diente. Uferj: Cz$ 186,99. OTN:
Cz$ 106,40. MVR: Cz$ 328,38.
Salário mínimo: Cz$ 804,00.

________-____! i ^H^. _^H m^_\ \w,&-\ _u<w^_________nW ^______^':' jnl1 ¦.' »'l___J__í: • ¦¦¦<___¦ r>._-v '- Wm

H____ ^T^___________e. ¦____h______P__* ' ™*Tf™ "*^!kHi ' * *__. __________________! ___. *i_ *_-. M_ttf\-iiw_* v^ ^____rv ¦ ^H^fj_____jmt ''** Y_.i_____._iui __-"r,i- — r,"__5

^L^^r ¦. W ^^^^B 
w tH^ ^___ -.__•______________* _________________ ________

BP^^ wr - Ba- 9 ^*"" ^__________I__HEtJf *^ ^^B ' ""^»^^^^ J___________i ________________ »

Ao lado do vice-prefeito Jó Resende, B orça-se para explicar que não

Sarnev diz a Montoro aue não
X

taxa salários até Cz$ 16 mil
O presidente José Sarney não per-

mitirá nova taxação sobre os que ga-
nham até 20 salários mínimos (CzS 16
mil), nem retirará o subsídio ao trigo,
informou o governador Franco Monto-
ro ao final da audiência no Palácio do
Planalto. Sarney, segundo Montoro,
aumentará tarifas de energia elétrica,
correios e telefone. O reajuste automá-
tico dos salários deve ser mantido.

O presidente do PMDB, Ulysses
Guimarães, também saiu de reunião
com Sarney convencido de que a refor-
ma do Plano Cruzado não afetará as
conquistas salariais dos que ganham até
cinco salários mínimos. Disse que o
PMDB defendeu essas conquistas nos
palanques, recebeu um voto de con-
fiança do povo e, por isso, não trairá
seus compromissos.

Ulysses conversará com o ministro
da Fazenda, Dilson Funaro, antes de
opinar sobre as medidas preparadas
para a reforma. Aos jornalistas estran-
geiros afirmou que a questão da dívida
externa passa pela social c é impraticá-
vel continuar convivendo com o fato de
o Brasil ser a 8a economia do mundo e
o 43° em desenvolvimento social.

— Se não houvesse o Plano Cruza-
do, a inflação estaria girando em torno
dos 400%, dcsestimulando os investi-
mentos e estimulando as especulações.
Agora estamos diante de dificuldades
com o abastecimento e só as toupei-
ras ficam cegas diante dos obstá-
culos — afinnou Sarney ao governador
Montoro, para deixar claro que a refor-
ma não mudará o Cruzado. (Página 20)

Operação Irã
lança Reagan
ao descrédito

Só 14% dos americanos acreditam que o
presidente Reagan tenha dito a verdade ao
afirmar, na TV, que não enviou armas ao Irã
para obter, em troca, a libertação de reféns
americanos no Líbano. A pesquisa é do jornalLos Angeles Times. O porta-voz da Casa Bran-
ca, Larry Speakes, insistiu em que Reagan nâo
enfrenta qualquer crise de credibilidade.

O secretário de Estado George Shultz está
decidido a renunciar por discordar do envio de
armas ao Irã, informaram assessores citados
pelo New York Times. Shultz só não sai imedia-
tamente por lealdade a Reagan; vai esperar até
que o caso esfrie para não comprometer ainda
mais o presidente. Hoje à noite, Reagan dá cn-
trevista coletiva sobre a operaçáo Irã. (Pág. 17)
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Homicídio no
Brasil aumenta
40% em 5 anos

O número de homicídios no Brasil
cresceu 40% em cinco anos: passou de 9,6
vítimas em cada 100 mil pessoas, em 1979,
para 13,6 vítimas em cada 100 mil, em 1983.
Além de revelar o aumento da criminalida-
de, esses números, somados às estatísticas
das mortes em acidentes de trânsito, estão
alterando o perfil da mortalidade no país.

As conclusões são dos pesquisadoresCélia Szwarcwald e Euclides Castilho, quefizeram um levantamento sobre o assunto
este ano para o Centro de Informações paraa Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. De
acordo com o estudo, as doenças do apa-
relho circulatório ainda são a principalcausa de morte do brasileiro. (Página 14)

A limitação das vendas para garantir
o atendimento a um maior número de
consumidores é uma das soluções
encontradas pelo comércio para en-
frentar a escassez de cerveja no Rio de
Janeiro. Para as três principais fábri-
cas — que operam com capacidade
plena —, quatro fatores concorrem
para o fenômeno: o aumento da
oferta de empregos, a elevação do
poder aquisitivo do trabalhador gera-
da pelo Plano Cruzado, o congela-
mento de preços e o calor. Agora
surge novo problema: como há muita
gente estocando cerveja, começa
a faltar vasilhame porque os fornece-
dores não atendem à demanda. A saí-
da é importar: A Brahma comprará
12 milhões de garrafas na Argentina
e a Antarctiea trará a mesma quanti-
dade do México. (Cidade, página 7)

Em entrevista durante a qualfez grande esforço para fugir ao
reconhecimento da derrota na elei-
ção, o governador Leonel Brizola
anunciou que reexamina o projeto
de se mudar para São Paulo após
deixar o governo, no dia 15 de
março. "Talvez fique aqui, porque
a direita e os conservadores se
assanharam muito", disse.

Sobre as contas que fez nos
três dias em que os votos começa-
vam a ser computados e ele des-
cansava em Itaipava, Petrópolis,
Brizola-construiu o raciocínio se-
gundo o qual, este ano, seu parti-
do, o PDT, teve melhor desempe-
nho do que em 1982 — só está
perdendo porque os seus adversa-
rios estão unidos.

Embora insistisse em dizer quea eleição ainda não está decidida,
Brizola traiu-se diante de uma per-
gunta sobre o jogo do bicho:"Bem, este é um problema para o
Moreira Franco." O governador
disse ainda que não tinha cândida-
to melhor do que Darcy Ribeiro e
que não se arrepende de ter ataca-
do o presidente Sarney durante a
campanha eleitoral.

Moreira Franco a partir de
hoje assume a condição de gover-
nador eleito. Ele será recebido
pelo presidente Sarney na próxima
terça-feira. Moreira anunciou que
de seis em seis meses transferirá a
administração do estado para a
Baixada Fluminense, um antigo
reduto brizolista onde vem tendo
grande votação.

O primeiro boletim oficial do
rRE foi divulgado com três dias
de atraso e inclui apenas 472 das
mais de 16 mil urnas do estado.
A lista do TRE é a única pela
qual os candidatos a deputado
federal e estadual podem con-
ferir a votação que tiveram. (Ci-
dade, páginas 1, 2, 3, 4 e 8)

EUA consideram
Brasil fechado
às importações

O Brasil é um dos mercados mais
fechados do mundo, concluiu o represen-
tante da Casa Branca para negociações
comerciais. Clayton Yeutter, em relatório
de 300 páginas sobre as barreiras impostas
às exportações norte-americanas. "O Bra-
sil depende menos de importação do que
qualquer outra nação do mundo", afir-
mou Yeutter.

No relatório sobre as práticas comer-
ciais dos 42 principais parceiros dos EUA, o
Brasil mereceu 20 páginas, tantas quanto o
Japáo, o maior exportador do mundo. Se-
gundo o documento, o Brasil só importou
6% do seu PIB (Produto Interno Bruto),
mas, se forem excluídas as compras dc
petróleo, a taxa cai para 3%. (Página 19)

Farmacêutico
obtém plástico
de cogumelos

Cogumelos alimentados com água de
coco, chá e vinhoto deram origem a um
plástico chamado biopol, com poderes anti-
bióticos, e à hecogenina, substância para
sintetizar uma espécie de cortisona. O criador
do biopol, farmacêutico Delby Fernandes,
acredita que servirá para confeccionar bolsas
para coleta de sangue e para substituir a pele
em cirurgia plástica.

O pesquisador da Universidade Federal
da Paraíba disse que foi possível também obter
da quina dois dilatadores de brônquios, paratratamento de doenças respiratórias. Do cajuei-
ro, a UFPA obteve açúcar e outra substân-
cia que poderá substituir a goma-arábica, im-
portada do Senegal e de Sri-Lanka. (Página 12)

PAULO BRAME faz
Leilão depois do dia
8/12 com variada colo-
ção de objetos de arte
em lance livre. Paulo
Brame Arte & Leilão.
Rua João de Barros
147. 294-4499/ 4096.

1

PAULO BRAME —
Tapetes, Pratas Portu-
guesas. Vidros Baca-
rat, Objetos decorati-
vos. Tudo catalogado
p/Leilão a partir de 8
de Dezembro. 294-
4499/ 4096.

WAY — LEBLON —
Inauguração amanhã
20/11 às 21H. 19 Pin-
tores e Escultores.
(Convite retidos no
Correio) Rio Design
Center. Tels. 259-
0394/294-0196

Marque PAULO BRA-
ME na sua agenda de
arte. Leilão dias 8. 9,
10. 11 e 12 de Dezem-
bro PAULO BRAME
ARTE & LEILÃO. Rua
João de Barros 147.
294^499/4096

PAULO BRAME —
Bronzes com marfim.
Porcelana Européia.
Móveis brasileiros e
europeus. Marfins eu-
ropeus e chinezes. Tu-
do catalogado P/Leilão
a partir dia 3/ Dezem-
bro. 294-4499/ $096.

PAULO BRAME —
Tapetes Persas, Pra-
tas Inglezas, Portugue-
zas. Francezas. etc.
Cristais, Gallés, Daum-
Nancy. Tudo cataloga-
do p/ Leilão a partir 8
de Dezembro. 294-
4499/ 4096

PAULO BRAME en-
cerra ano com grande
venda de arte antiga.
Peça catálogos pelos
tels: 294-4499/4096.
ou escreva. Rua João
de Barros, 147 Le-
blon.

DIA 8 DE DEZEMBRO
— É dia de comprar
pela melhor oferta no
Leiláo de PAULO
BRAME. Garanta o
seu lance. Paulo Bra-
me Arte & Leilão. Rua
João de Barros 147.
294^499/ 4096

PAULO BRAME AR-
TE & LEILÃO — Pintu-
ras Nacionais e Euro-
péias de artistas cata-
iogados. Castagneto.
A. Parreira. Teruz.
Bianco. Aguarde Lei-
lão a partir de 8/12.
Rua João de Barros
147 294-4499/ 4096

PAULO BRAME vai
vender pela melhor
oferta: Pratas, Lou-
ças, Limoges, Qua-
dros e Tapetes, a
partir do dia 8 de
Dezembro. 294-
4499/4096
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"Direita assanhada" mantém Brizola no Rio
Tempo
No Rio e Niterói, claro par-
cialmente nublado. Visibili-
dade boa. Temperatura em li-
geira elevação; máxima: 35,5°
em Santa Cruz; mínima: 17,8°
no Alto da Boa Vista. Foto do
satélite e tempo no mundo,
página 18.

Boi espera reforma
Pecuaristas suspenderam os
abates nas principais regiões
produtoras do país, na expec-
tativa de que a reforma do
Plano Cruzado eleve o preço
do boi, fixado em Cz$ 280 a
arroba. (Página 24)

Austral revisto
A Argentina vai lançar, na pró-
xima semana, uma nova etapa
do Plano Austral. Será revisto
o papel do Estado na econo-
mia, com uma reestruturação
de sua máquina. (Pág. 21)

Foto de Chiquito Chaves

C-ORPO

* \

Trocar gorduras c frituras por
saladas e legumes; evitar
bebidas alcoólicas, beber

sucos de frutas,
principalmente água de coco;
correr, fazer ginástica, jogar

vôlei, peteca, frescobol,
praticar surfe ou moreyboggie

à vontade, sem restrição dc
horário e tempo, são

recomendações médicas para
que se mantenha o corpo em

forma no verão.

Turismo
Baleias de cores variadas, fo-
cas que jamais chegam aos zoo-
lógicos, icebergs maiores que o
maior edifício — tudo isso está
à espera do viajante que se
aventurar pelos mares gelados
da Antártida. Um médico bra-
sileiro conta as emoções de
uma viagem até lá e o experi-
mentado navegante Almir
Klink revela como se prepara
para sua missáo ao Pólo Sul.

Quem não gosta da multidão
que ocupa os hotéis em tempo-
radas de férias pode trocar de
casa: o sistema de intercâm-
bio está chegando ao Brasil
através de uma empresa cria-
da na França há 33 anos.

Um novo hotel oferece lazer
sofisticado em Assunção, ca-
pitai sonolenta banhada pelo
rio Paraguai.

Papa vai longe
João Paulo II inicia sua mais
longa viagem ao exterior —
quase 50 mil quilômetros em
14 dias —, na qual visitará
seis países da Ásia e Ocea-
nia. (Página 17)

Sob a direção
de Nei

Sroulevich —
definido por

amigos como"o Kid
Mcgalô que

deu certo"

— começa
amanhã no

Hotel Nacio-
nal o III Fest-
Rio: são mais

de 200 filmes e
um número igual dc

vídeos à disposição dos
espectadores.

mMMmLs^''^*?, ¦
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B
Cotações
Cruzado: Cr$ 3.228,01 (hoje),
Cr$ 3.242,53 (amanhã) e Cr$
3.257,13 (sexta). Dólar oficial:
Cz$ 14,02 (compra) e Cz$ 14,09
(venda); viagem: Cz$ 17,61. Dó-
lar paralelo: Cz$ 28,00 (com-
pra) e Cz$ 29,00 (venda). Unif:
Cz$ 199,41 para IPTU e Cz$
248,55 para ISS e taxa de expe-
diente. Uferj: Cz$ 186,99. OTN:
Cz$ 106,40. MVR: Cz$ 328,38.
Salário mínimo: Cz$ 804,00.
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Jó Resende, Brizola esforça-se para explicar que não está derrotado

Sarney diz a Montoro que não
taxa salários até Cz$ 16 mil

O presidente José Sarney não per-
mitirá nova taxação sobre os que ga-
nham até 20 salários mínimos (CzS 16
mil), nem retirará o subsídio ao trigo,
informou o governador Franco Monto-
ro ao final da audiência no Palácio do
Planalto. Sarney, segundo Montoro,
aumentará tarifas de energia elétrica,
correios e telefone. O reajuste automá-
tico dos salários deve ser mantido.

O presidente do PMDB, Ulysses
Guimarães, também saiu de reunião
com Sarney convencido de que a refor-
ma do Plano Cruzado não afetará as
conquistas salariais dos que ganham até
cinco salários mínimos. Disse que o
PMDB defendeu essas conquistas nos
palanques, recebeu um voto de con-
fiança do povo e, por isso, não trairá
seus compromissos.

Ulysses conversará com o ministro
da Fazenda, Dilson Funaro, antes de
opinar sobre as medidas preparadas
para a reforma. Aos jornalistas estran-
geiros afirmou que a questão da dívida
externa passa pela social e é impraticá-
vel continuar convivendo com o fato de
o Brasil ser a 8a economia do mundo e
o 43" em desenvolvimento social.

— Se não houvesse o Plano Cruza-
do, a inflação estaria girando em torno
dos 400%, desestimulando os investi-
mentos e estimulando as especulações.
Agora estamos diante de dificuldades
com o abastecimento e só as toupei-
ras ficam cegas diante dos obstá-
culos — afirmou Sarney ao governador
Montoro, para deixar claro que a refor-
ma não mudará o Cruzado. (Página 20)

Operação Irã
lança Reagan
ao descrédito

Só 14% dos americanos acreditam que o
presidente Reagan tenha dito a verdade ao
afirmar, na TV, que não enviou armas ao Irã
para obter, em troca, a libertação de reféns
americanos no Líbano. A pesquisa é do jomal
Los Angeles Times. O porta-voz da Casa Bran-
ca, Larry Speakes, insistiu em que Reagan não
enfrenta qualquer crise de credibilidade.

O secretário de Estado George Shultz está
decidido a renunciar por discordar do envio de
armas ao Irã, informaram assessores citados
pelo New York Times. Shultz só não sai imedia-
tamente por lealdade a Reagan; vai esperar até
que o caso esfrie para não comprometer ainda
mais o presidente. Hoje à noite, Reagan dá en-
trevista coletiva sobre a operação Irã. (Pág. 17)
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Homicídio no
Brasil aumenta
40% em 5 anos

O número de homicídios no Brasil
cresceu 40% em cinco anos: passou de 9,6
vítimas em cada 100 mil pessoas, cm 1979,
para 13,6 vítimas em cada 100 mil, em 1983.
Além de revelar o aumento da criminalida-
de, esses números, somados às estatísticas
das mortes em acidentes de trânsito, estão
alterando o perfil da mortalidade no país.

As conclusões são dos pesquisadores
Célia Szwarcwald e Euclides Castilho, que
fizeram um levantamento sobre o assunto
este ano para o Centro de Informações para
a Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. De
acordo com o estudo, as doenças do apa-
relho circulatório ainda são a principal
causa de morte do brasileiro. (Pa 

'gina 14)

A limitação das vendas para garantir
o atendimento a um maior número
de consumidores é uma das soluções
encontradas pelo comércio para en-
frentar a escassez de cerveja no Rio
de Janeiro. Para as três principais
fábricas — que operam com capaci-
dade plena —, quatro fatores con-
correm para o fenômeno: o aumento
da oferta de empregos, a elevação do
poder aquisitivo do trabalhador ge-
rada pelo Plano Cruzado, o conge-
lamento de preços e o calor. Agora
surge novo problema: como há mui-
ta gente estocando cerveja, começa a
faltar vasilhame porque os fornece-
dores não atendem à demanda.
A saída é importar: A Brahma
comprará 12 milhões de garrafas
na Argentina e a Antárctica tra-
rá a mesma quantidade do México.

Em entrevista durante a qual
fez grande esforço para fugir ao
reconhecimento da derrota na elei-
ção, o governador Leonel Brizola
anunciou que reexamina o projeto
de se mudar para São Paulo após
deixar o governo, no dia 15 de
março. "Talvez fique aqui, porque
a direita e os conservadores se
assanharam muito", disse.

Sobre as contas que fez nos
três dias em que os votos começa-
vam a ser computados e ele des-
cansava em Itaipava, Petrópolis,
Brizola construiu o raciocínio se-
gundo o qual, este ano, seu parti-
do, o PDT, teve melhor desempe-
nho do que em 1982 — só está
perdendo porque os seus adversa-
rios estão unidos.

Embora insistisse em dizer que
a eleição ainda não está decidida,
Brizola traiu-se diante de uma per-
gunta sobre o jogo do bicho:"Bem, este é um problema para o
Moreira Franco." O governador
disse ainda que não tinha cândida-
to melhor do que Darcy Ribeiro e
que não se arrepende de ter ataca-
do o presidente Sarney durante a
campanha eleitoral.

Moreira Franco a partir de
hoje assume a condição de gover-
nador eleito. Ele será recebido
pelo presidente Sarney na próxima
terça-feira. Moreira anunciou que
de seis em seis meses transferirá a
administração do estado para a
Baixada Fluminense, um antigo
reduto brizolista onde vem tendo
grande votação.

O primeiro boletim oficial do
TRE foi divulgado com três dias
de atraso e inclui apenas 472 das
mais de 16 mil urnas do estado. A
lista do TRE é a única pela qual
os candidatos a deputado federal
e estadual podem conferir a vo-
tação que tiveram. (Página 8-b)

EUA consideram
Brasil fechado
às importações

O Brasil é um dos mercados mais
fechados do mundo, concluiu o represen-
tante da Casa Branca para negociações
comerciais, Clayton Yeutter, em relatório
de 300 páginas sobre as barreiras impostas
às exportações norte-americanas. "O Bra-
sil depende menos de importação do que
qualquer outra nação do mundo", afir-
mou Yeutter.

No relatório sobre as práticas comer-
ciais dos 42 principais parceiros dos EUA, o
Brasil mereceu 20 páginas, tantas quanto o
Japão, o maior exportador do mundo. Se-
gundo o documento, o Brasil só importou
6% do seu PIB (Produto Interno Bruto),
mas, se forem excluídas as compras de
petróleo, a taxa cai para 3%. (Página 19)

Farmacêutico
obtém plástico
de cogumelos

Cogumelos alimentados com água de
coco, chá e vinhoto deram origem a um
plástico chamado biopol, com poderes anti-
bióticos, c à hecogenina, substância para
sintetizar uma espécie de cortisona. O criador
do biopol, farmacêutico Delby Fernandes,
acredita que servirá para confeccionar bolsas
para coleta dc sangue c para substituir a pele
em cirurgia plástica.

O pesquisador da Universidade Federal
da Paraíba disse que foi possível também obter
da quina dois dilatadores dc brônquios, para
tratamento de doenças respiratórias. Do cajuei-
ro, a UFPA obteve açúcar e outra substân-
cia que poderá substituir a goma-arábica, im-
portada do Senegal e dc Sri-Lanka. (Página 12)

PAULO BRAME faz
Leilão depois do dia
8/12 com variada cole-
ção de objetos de arte
em lance livre. Paulo
Brame Arte & Leilão.
Rua João de Barros
147. 294-4499/ 4096.

PAULO BRAME —
Tapetes, Pratas Portu-
guesas, Vidros Baca-
rat. Objetos decorati-
vos. Tudo catalogado
p/Leilão a partir de 8
de Dezembro. 294-
4499/ 4096.

WAY — LEBLON —
Inauguração amanhã
20/11 às21h. 19 Pinto-
res e Escultores.
(Convite retidos no
Correio) Rio Design
Center. Tels 259-
0394/294-0196

Marque PAULO BRA-
ME na sua agenda de
arte. Leilão dias 8. 9.
10. 11 e 12 de Dezem-
bro. PAULO BRAME
ARTE & LEILÃO. Rua
João de Barros 147
294-4499/4096

PAULO BRAME —
Bronzes com marfim.
Porcelana Européia,
Móveis brasileiros e
europeus, Marfins eu-
ropeus e chmezes. Tu-
do catalogado p/ Leilão
a partir dia 8/ Dezem-
bro 294-4499/ 4096

PAULO BRAME -
Tapetes Persas. Pra-
tas Inglezas, Portugue-
zas, Francezas, etc,
Cristais, Gallés, Daum-
Nancy. Tudo cataloga-
do p< Leilão a partir S
de Dezembro 294-
4499/ 4096

PAULO BRAME en
cerra ano com grande
venda de arte antiga.
Peça catálogos pelos
tels: 294-4499/4096.
ou escreva. Rua Joáo
de Barros, 147 Le-
blon.

DIA 8 DE DEZEMBRO
— É dia de comprar
pela melhor oferta no
Leilão de PAULO
BRAME. Garanta o
seu lance. Paulo Bra-
me Arte & Leilão. Rua
Joáo de Barros 147.
294-4499/ 4096

PAULO BRAME AR-
TE & LEILÃO — Pmtu
ras Nacionais e Euro-
péias de artistas cata-
togados Castagneto.
A Parreira. Teruz.
Bianco. Aguarde Lei-
lão a partir de 8'12.
Rua João de Barros
147 294-4499/ 4096

PAULO BRAME vai
vender pela melhor
oferta: Pratas, Lou-
ças, Limoges. Qua-
dros e Tapetes, a
partir do dia 8 de
Dezembro. 294-
44S9/4096
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Coluna do Castello
O martírio de
Marco Maciel

O 
ministro Marco Maciel está deprimido e
pronto, intimamente, para deixar o Ga-

binete Civil caso o presidente José Sarney
prefira dispor do cargo para ali alojar outro
nome. Com mais quatro anos de mandato
como senador, poderá retornar ao Congres-
so e dedicar-se, tão logo baixe a poeira
levantada pelo episódio eleitoral do último
sábado, a tentar reorganizar o PFL — ou a
descobrir outra alternativa partidária para
aqueles que, como ele, dissentiram do regi-
me autoritário e ajudaram a fundar a Repú-
blica do PMDB de Tancredo Neves e de
Ulysses Guimarães.

Mergulhado em reflexões sobre o seu e
o futuro político do país às vésperas da
instalação da Constituinte, não tomará atitu-
de alguma que possa criar constrangimentos
para o Presidente. Vive seu calvário particu-
lar, agravado pela acachapante derrota sofri-
da pelo PFL em Pernambuco. O calvário de
Maciel teve início com a posse do governa-
dor Roberto Magalhães, passou pela troca,
que ele não desejou, do Ministério da Edu-
cação pelo Gabinete Civil e não tem data
certa para acabar. O ministro é prisioneiro
de uma situação que independe de sua
vontade.

Enfrentou, no plano estadual, três anos
de um governo que, para dizer o mínimo, lhe
foi hostil. Magalhães começou removendo
partidários dc Maciel de cargos no governo,
foi tímido no apoio à candidatura dele à
sucessão do Presidente João Figueiredo e
não cuidou com competência do acervo
político e partidário que Maciel lhe deixou.
Aderiu, e foi até à eleição de prefeito do
Recife, ao projeto de Maciel de tentar
estabelecer, cm Pernambuco, uma espécie
de centro democrático, que eliminasse a
costumeira radicalização que ali ocorre entre
direita e esquerda.

Magalhães abandonou o projeto às vés-
peras da escolha do candidato do PFL às
eleições da semana passada e rendeu-se à
força do poder econômico e político da área
mais conservadora do espectro social do
estado. O que Maciel conseguiu com seu
esforço para derrotar o deputado Miguel
Arraes foi apenas evitar uma vitória do
PMDB que, embora enorme, poderia ter
sido extraordinariamente maior. Conhecido
pela fama de político hábil que sempre
conseguiu driblar as dificuldades e, ao cabo,
pagar por elas um mínimo preço político,
Maciel saiu da eleição seriamente ferido.

Perdeu porque o usineiro José Múcio
Monteiro foi derrotado, a professora Marga-
rida Cantarelli, invenção política inteira-
mente dele, ficará cm quarto ou quinto lugar
na corrida por uma das vagas ao Senado, e
revelou-se inútil, enfim, o conjunto de recur-
sos políticos, econômicos e administrativos
que utilizou para continuar mantendo o
controle sobre o estado. De quebra, expôs-
se em demasia no seu apoio a Antônio
Ermirio em São Paulo — e lá, como chefe do
Gabinete Civil, terá, agora, que negociar
com um governador eleito que mais de uma
vez já pediu sua demissão.

Se foi posto sob suspeição pelo PMDB
desde que atravessou a Esplanada dos Minis-
térios e passou a ocupar o segundo cargo
administrativamente mais importante da Re-
pública, não conseguiu exercer, na prática, a
condição de primeiro ministro que lhe pare-
cia reservada por seus naturais dotes e por
sua estreita amizade com o Presidente José
Sarney. A reforma econômica do cruzado
diminuiu o brilho da estrela de Maciel e
iluminou feericamente a posição dos minis-
tros das pastas econômicas. O difícil quadro
da economia nacional não sugere que brilha-
rão menos Funaro e Sayad.

A vitória do PMDB, que é também a
vitória do Presidente da República, empurra
Maciel para a situação mais incômoda entre
aqueles que passaram a viver os ministros
derrotados. A ele, os correligionários do
deputado Ulysses Guimarães atribuirão os
eventuais insucessos de suas reivindicações
junto ao governo, a origem de manobras que
possam beneficiar seus adversários e o em-
perramento de processos que o Gabinete
Civil venha a segurar por ordem do Presi-
dente.

Na República do general Ernesto Geisel
e nos primeiros anos dirRepúbüet» do gene-
ral Figueiredo, tudo de genial ou de mal que
brotasse do Palácio do Planalto era atribuído
à influência do ministro Golbery do Couto e
Silva. Era coisa do Golbery. Desde fevereiro
passado e até quando não se sabe, tudo que
contrarie os interesses do PMDB será debi-
tado na conta do chefe do Gabinete Civil.
Como se o político que ali, porventura, se
encontre ancorado goze de autonomia para
implementar diretrizes na direção oposta à
desejada pelo Presidente.

Até onde a vista possa alcançar ou até
que se produzam novos fatos, Maciel parece
condenado a permanecer amarrado na ca-
deira onde ora senta como um São Sebastião
da política de Sarney — flechado por todos
os lados, sem ter como escapar, por enquan-
to, do martírio. Ante a proporção da vitória
colhida pelo PMDB e, principalmente, ante
a crescente oposição que sofre para que
Sarney o despache, Maciel tornou-se um
símbolo da autoridade preservada do Presi-
dente.

O ministro será obrigado a administrar
seu drama.

Ricardo Noblat
(Interino)

EXCURSÕES

NATAL & REVEILLON
1) POUSADA DO MO QUENTE 09 MAS.
2) FOZ 00IMIAÇU-ARBENTINA

¦ PARA6UAI 07 MAS.
05 MAS.3) POÇOS DE CALDAS.

4) CID.HISTÓRICAS-6RUTA DE
MAQUINÉ-TIRADENTES
e SAO JOÃO DEL REI

5) «ALE 00 ITAJAÍ
05 MAS.

.05 MAS.
6) ILHA DO BOI (HOTEL SENAC)_ 05 MAS.
7) CAMPOS DO JORDÃO 05 MAS.
8) ROTEIRO DAS ECLUSAS 04 MAS .
9) CmCRIANÇA-PlAV CENTER

¦ SIMBA SAFARI 03 MAS.

. 20 ¦ 27 DEZ.

.21 «28 DEZ.

.23*30 DEZ.

.23*30 DEZ.

.23*30 DEZ.

.23* 29 DEZ.

.24* 30 DEZ.

. 24 • 30 DEZ.

.24 ¦ 31 DEZ.

BARILOCHE
Rio Cunl*a Joinville Vale do Ilaiai.Tones.PonoAlcgte.Cnui.Montfvideo.PuntadelEste.Buenos Aires .BARILOCHE.
NeuQuêm.Baia 8lanca.Mai.del Plala.La PlalaB AIRES.Sanla FÍ.Resolênca.Pilcomayo^SSUNÇAO.
Puerlo Pres Slroessner.. oí do l_-acu.Cunlrba.Rio.
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PORTO SEGURO - BERÇO DO BRASIL
RioGuaij.pan.llha do Boi.S Mateus.Porto Seguro.Cotoa Ve.melha.Sanla Cru/ de Cabialu.Monte Pascoal.Vilo.ia.Rio.
O-rUÇiO 07 «IM - UlOM. 07.15 0-1.1000. - 05.I1.I0.XS Jwi
01.07.IS.21 FOT.0S.I-.10.2S «ir: 05.15.20,27 «>r; 07,14.21 Ital. 1007

PROGRAMAS ESPECIAIS NA POUSADA DO RIO QUENTE
AMÉRICA CANTA 30 a 7 DEZEMBRO NATAL NA POUSADA 21 a 28 DEZEMBRO
0 MUNDO NA POUSADA 14 a 21 DEZEMBRO HEYEIL-ON NA POUSADA 28 a 04 JANEIRO

POUSADA DO RIO QUENTE - AÉREO
LAZER TOTAL - Santos Dumont-Pousada(Hoiel Turismol-Santos Dumont.
DURAÇAO.08 dial - SAIDAS.Todo» oa Domingo»

POÇOS DE CALDAS
Rc.Resende.Eng" Passos.S lo-rer.co.Caxarrt.ij .Pouso Aleore.Poço. de CaMas^ncVadas^ouas da Ptata.lta|ubâ.
Venceslau Bras.l oiena.Rescnde.Rio DURAÇÁO: 04 4út - «AÍBAS: To_ii » 5-i.l.lri.L

CIDADES HISTÓRICAS
C/GRUTA DE MAQUINE
Rio.OufO PfeloSab-ir_.M._r.an...CongonhasBí'(o Hoflionte.
P__npu.ha,Sete Lagoa-.Cgtdn.burgo.Giuta ^ Maquine,
B.i.t..icena.R 10 • DUMÇM: 04Í-..SI'
SAlDAS: 27 Noi. IBM.

CIDADE DAS CRIANÇAS
PLAY CENTER-SIMBA SAFARI
H w.Costa Verd_.Ai.gra dos Reis.Parati.U-aluW
Caragualaluba.SioJos-dos Campos.SâoPauio.PüyCentei
S.Vo Bernardo do CampoSimDa Salan.Rro.
DURAÇÁO: M -bl
SAlDAS: 20 Hn.IttO.

TERMAS DA POUSADA DO RIO QUENTE05 
DIAS NO HOTEL TURISMO

Rio.BarMcem.Bek) Honmnte.Tiês Manas.Crtstalma.Brasilia.CidaOe Livie.CKj-des SalíWes>n_p_lcs.Goiânia.-ald_s Novas
(Pousada do Rio Oue me Hold Turismo 5 esireUsI.Ubenjndia.Uberata/rail.RibeirSo Pielo,Camt>inas5âo Paulo.Rio
DURAÇÁO: 11 ital - UlOAS: 6«.l I Dai ISS- 01.M.15.22.M -•»
05,12.10 . W; 05.12.11 j 20 M»Tj 07.21 Ahr:07.14.21 «11:04.11 Jt- 1007

CRUZEIROS MARÍTIMOS UNEA C
VERÃO 1986/87

-USENSS "C.cmibe 09/01, numi 109/02. pmti ii ib/o_. cawuim. 28/02, Mutnof ra 09/03/87
EURICO "C":NM0fm 07/01. temi do rm 24/01. nur» 17/02. gmnaiu. 27/02/37.

EXCURSÕES PERMANENTES
NAVEGANDO PELO AMAZONAS

H^p^^^*^_r^^«r

FASCINANTE VIAGEM OE NAVIO
PELO MISTERIOSO RIO AMA-
ZONAS.

Rto Gov Val*dNr»s.F«i.a d« Santana. '
MacatO.Garanhu*.Campina Grantfa.Joio
Pmioi Nitil MoiiotO f ortilíí» Tngul,
Camocin.Parnaiba.Taraiina.Sio Luí|,
Batom. 05 diaa navaganòo pak> Rk> Ama
zonat.Manaut

IM Df ÔWBUS-»M.T» AtnÁO
DURAÇÃO: 23 «m.
SAIOAlr 19 Ou. 1.8-
07 Joa; 06 .at; II. 31 Mar. 1B87
IMITO-TA Dl AVlAO
DURAÇÃO: II «ao
SAlDAS: 17 Daz. 1988.
19 Joa: 18 Far; 23 Mar. 1987.

FOZ 7 DIAS
ARQENTMA. PARAGUAI - Rit. Ragli-
tre. Curtiu. VI» Vtfha. Pwrtl Bru-
u. Su-r-piu-vi, CfUrit-- 0o Iguaçu.

asai (P.« fr»»». -trea»»*ar). Ar-
m (PMrta Igiaii, Mlttleaa»),
Mt». S. PnOo. Mo.

Duraçlo: 07 tfim.

ttmn-.M.
CO. 11,17. 21. a, a íaz. 1000.0».
17.10.11,14. II. 17 II, ti. Z3. S,
a |aa; BZ. «. 00. 01, 12, 14. II,
21. a. a tar os, ai. u. 11,21.
a. a mar. 1M7
ROTEIRO GUARANI
(INÉDITO) ¦ Atiuoçta. ftragiMl. Ai-
gaaBai, Hi _• Iguaçu, Raépu. Oiuí-
re. Puuti HavW, Sul d* Brul.
Ovraclo: 12 diaa

VIAGEM AO SUL
A null umptaU -icurito M iul 0-
patt «brK.gti.do SANTA CATARINA,
PARANÁ, RIO BRANDE DO SUL - RE-
BlflES DO VILHO, UVAS E DO CAFÉ.
Ida poto Roril. n-U pat» Sorri. Sk
Piato. Curttbt. Pwmagui. Mm*».
Bhmnaoa, ka|a., CaMbartt, FTarlaai
poU», CrHclw»», Torras, t. Alagro,
Caracol, Conati. Gramada, Cult» Oo
Sal, SartbaMI, Boato Oonçotvot. Nan
Hamiwraa, ligo». VIU Volks. Pi
9ro«M. Loodrtni, Sla Pauto. Ria
Daraçlo: 14 «aa

MATO GROSSO
PANTANAL - PONTA PORA i EST - 80-
LÍVIA - Caakaçi o mb MtaMaoa E»-
todo dt lrttl. Ma. I. Paatt. Campi-
mo. Riò. Pratt. UbartladH, hmátuè-

r, 
C-UM. Comp» Broado, Conaa-

Pwtrt» barat (MMa). Otart-
dt». PONTA PORA. Ptdr» Jata Clbt-

Duraçlo: II dia»

00. a daz. 1888. 81, 88. IJ.
II. a, B (a»; 82. 87. II. 21. a
»»;__, 12, II, Ootar. 1887.

SUL 00 BRASIL C/FOZ
IGUAÇU
Ma. Curitiba, Ptrtntgul. JaMtvMt,
llanaua. VHo dt kajai, Cambortú.
nortwépoli, CrlicláiM, Ttrrot, 0»*-
rtt. Ptrt» Altgrt, Nn» HtailMirgt.
Or saudi, Cwm, Csscjta ó* Cwactf
Ca-a< do Sal, _a)a*. Mo Nagre. Car.
«bo, Vlt Vafta. Faz dl toaãça. PM.
Prat. Streauaar (PARAGUAI), Puwio
Igatii (ARBENTlNA), Baarapam,
LaadriM. Slt Parti, Ma.
Duraçlo: 17)

06. II, a daz.
1888.83,16.87.18.11.13.14.11.
21. MIMI 83,17.10.14. II. 22.21
Ia»: 09, 11. 14. II. 23 atar. 1867.

POUSADA 00 RIO
QUENTE
- .«::• «"«ADA - Ma. Wo Pt-_.
Mb. Prelo, Ctfdii Movi» (HoM Po»-
ltda c/Ptatli CampíaU), Campínai
Ml.
Duraçlo: 7

M. 17. »i
17. 14. 21 o

16, 12 daz. 1886.
81 13, 17. atam
1107.

NORDESTE
MARAVILHOSO
IDA OíNlIÍU* - VOLTA DE AVlAO ¦
\f_gt_. p-» S Estado* dt Sr»*! • Rio
dl _taok», Eiplrto Sonto, BaMl, Str-
glpt. Altotli, Pimombíieo. Piroíbi.
Mo flraado d» Ntrlt, Coor» (Mt dt
m_o - «ala do MbM).
Daraçlo: 14 í

86, 11
ún. ISM. BJ. H. 17, M. 11, 12,
14. 18, 17. II. a. a. 21 (an; 01,
H. M, 12. 14, II, II, a, a Ia»;
89. 12. 18. 21. a mar. 1M7

ROTEIRO 00 OURO
(INÉDITO) • PflAIAS-SERRAS• TER-
MAS - ESTÂNCIAS
Mt, CarMbt, JatavHi, Mwintnta. Ra-

.pama, Rorlm-p080, Santa Aaiart
(CaMai dt Imparatriz). Ttrroi. Porto
Mogro, Ettloela Santa lubal. Novo
Hamburgo. Brotudo. CtaUl (Hotol
La|o do Ptdra), Carttlba S. Paulo. Sto
.o»» dn Cnapat, Caraguattiuli».
Utabuta, Ptrall
Ouraça*--12 dia*

00. Ilaaz. 1888.83.18. 17.24|m:
82, 67, 14, 21 fav. (7. 14. 21. a
_-W;0«.l1,_.»-r.1007.

BRASÍLIA
CALDAS NOVAS • ARAXA - TRlANBU-
L0 MINEIRO • S OIAS NA POUSAM -
Ma, Btrbtcaat. Bolo Htrtzontl, Tri»
Martai, Crlitaliu, Braillla. Cidadã U-
»rt, Cldadti SotoWll, AalpaHl,
BolInU. CUdaa Nevat (Pouitda do
Ria Ouonttl Hotol Turlimo • 5 Eitre-
to»), UbtrliadU, Ubwtbt, Arul. M-
btirlo Pratt. Campina». Slo Pauto,
M__
Duraçlo: 11 dlaa
Salda»:

84,17
daz. 1868. 88. H. II. 11. a. a
|aa: 9». H. 17. a ta»: BB. 12. II,
14 —ri Bt 88. It, n tir. 1087.
TRANSBRASIL
BRANDE CIRCUITO BRASIUIM - Mt.
I. HwbaaH. Irat-a. «iliili, Oalt-
ai» Ctrtt MtTocoOJBM «aanalili.
Itília. Mattat (OPCIONAL DE
AVIA0I CMMM, Caaaaaaw Statt
laaz. SlaLaü, Bniudtübiri. Tt-
rttlat, Saaral, Ftrtaoizt, Mtttoré.

Nan Jani-H-i. Mtcaat, Artet)»,
Salvador. Rakaat. Porto Sagart,
Moau PneoU. VMrti. Bawtptrl.
Csmpot, NKtrtl (PMits), Mi.
Duraçlo: a dlaa

21 ao»; 61. 88,18 daz. 1888.

ROTEIRO DAS MISSÕES
ARGENTINA - PARA0UAI • BRASIL -
Rit. S. Paulo. Curitiba. Irai
IThtrmtl). Stnti Angolo. Ruinoi do
Sto Mlguol. Sla Bor|t, Sinto Tome,
Pouiadai. Minai dt San Ignacio.
Mlni-Enetrntcion. Aiunclon, Foi do
Igutç», Gu*t». Mtrlngi, Londrina.
S Pauto. Rio.
Duraçlo: 13 dlat.
Saldas:

08.dtt.10M. 04.18.18.14.
1l,»J|tr. G3.I7,12.17.20lt»;
07.K.JI _ur:0_.08,l7A28llrJ7

11 daz. 10M. 01,01.15,22,30 |an:
OB, 12.10 tn: 08.12.10,20-ar: 07..
21 «Sr. 1007.

BAHIA
CAMINHO 00 DESCOBRIMENTO - Mt
dt Janolro, O-rornador Valadarai.
ToòINo Otoni. Vitorio do Conqultto Jo-
qu* Folra do Santana. SALVAOOR
(OS dUi|. Habunt. Ilhéu». Porto So-
ouro. Monto Piieool. Santa Crut do
Cabrllli. VHòria. Guaraptrl, Ri» do
J»n««i). Rogrotu opciontl do tviao
da cidadã do Salvador no K (oitavè)dia da aicurilo. '
Duraçlo: 18 dlat.
BaMat:

05. » daz. 1888.07. 12.
IS. 21,27 jM;tL 11, 11.241o»:
OO.IB.22oar:0_.1_,t8.30t_r;8S.
17 mol. 1007.

FINANCIAMENTO
EM 02 ou 03 VEZES
S/JUROS OU ATE
4 PAGAMENTOS

18 daz.
1888.«. 87. II|an: 08.17 fa»; 85.
limar: 1M7.

ARGENTINA
SUL DO BMSIL - S. Paula. CarMbt.
Ptrtntgul. Jtkivilto, BIuhmaiu. Ni-
tol. Cambtrlú. FltrlinòpoUi, Tan»»,
Gramada. Canala. Caracol. Ntvt
Hamburgi. Caiit» dl Sil. Ptrt» Ala-
gn. Poloni. Chui. MONTEVIDEO,
(.NTA DEL ESTE. BUENOS AIRES (5
diai), Tigre a DaRa dal Panai. Mir
dal Pitta. lamas Mrat. Montrrfdéo.
P. Al.gr,. CurWbt. Rit.
OtáraçAo: IB «as
Saidas:

II daz. 1888.11.11
|a«: H far: 12 mar. 1M7.

00 ATUNTIC0 AO PACÍFICO • Ma.
Curitiba. For. Attuaçlt. Sta Fl. Mr-
doba,(Travoitla dot Andt»), Stntit-

?>. 
VNIa dM Mir. Rtgilo dt» Ugo»

hütnoi. BtritocM, Bali Blanc». Mar
dol Plata. Butno» Alrtl. Mtatt»M4t.
Puntt DD Elio. Porto Alagro, Curitiba.
Rio.
Duraçlo: » a X dias
Saldas:

88 dt- 1888,07,11,
|ta: Bifa»: 08 ator. 1087.

URBIetORBI MATRIZ-RUA SÂO JOSÉ, 90 9T.2003 .
Telf :252-«l 58(PABX)242-0447/222-7570/242-«300 .
EÍ4BRATUR 00017-00-41-1 ¦_
FlUAIS-COPACABANA-Av.NSCopacabana, 749 gr 705 - Tel 236-0107 ^
EMBRATUR 00017-01-41-5
TUIUCA-(Pça Saens PenalRua C de Bonlim, 346 Loia 220 (G Vitrine da Tiiuca)
Tel 234-7397 - EMBRATUR 00017-03-41-2
NITEROI-Av Am.-, _l Peixoto. 36 Sobreloja 111 (Galeria Pai) Tel:718-4090
EMBRATUR 000617-82-41-9
IPANEMA-PAXTUR-Rua Vise Pirajá. 330 Loia 105 - Tel:287-0_99
BflHRA-Av das Américas. 4790-Sala 4??. Tel 325 948 7-EMBRATUR 00017-02-41- 9
SAO PAULO-Av Sâo L un 187 - V Sobreloia Sala 30 (Galena Metrópole) Tel :231 -2983

EMBRATUR 00017-04-41-6
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Lentidão do TRE deixa os
partidos nervosos em Goiás

Goiânia— A lentidão com que a Justiça
Eleitoral goiana computa os votos dessa eleição
continua gerando um clima de tensão e nervosis-
mo entre os candidatos. Até ontem, só os votos
de 400 umas tinham sido colocados no compu-
tador do TRE, somando 70 mil votos.-Por esses
resultados oficiais, o candidato do PMDB, Hen-
riaue Santillo, está à frente de Mauro Borges
(PDC) por uma diferença de apenas onze mil
votos.

Pelos resultados extra-oficiais, computados
pelo comitê do candidato vitorioso, sua diferen-
ça à frente de Mauro Borges ultrapassa 150 mil
votos, apurados em 3 mil 100 urnas. Já comemo-
rando a vitória, Henrique Santillo viajou para
Anápolis, seu maior reduto eleitoral, a fim de
agradecer à população os 50 mil votos recebidos
na cidade. Pelos resultados do TRE, até então
Santillo só obtivera ali 2 mil votos.

A lentidão do TRE tem servido sobretudo
para manter o otimismo do principal candidato
derrotado, Mauro Borges, "feu ainda não admi-
to a derrota. Só quando o TRE apurar 60% dos
votos, poderei dizer que perdi a eleição", disse o
candidato, negando que tenha vontade agora de

voltar para o PMDB, partido do qual desertou
quando Henrique Santillo ganhou a convenção
para disputar o govemo do estado.

Enquanto isso, multiplicam se os protestos
contra a demora da apuração oficial. "Na era da
informática, trabalhando com computador, a
impressão que se tem da Justiça Eleitoral de
Goiás é que ela está transportando boletins em
lombo dc burro", queixava-se o deputado Ivan
Ornellas, candidato à reeleição pelo PMDB,

auando 
viu a primeira lista oficial divulgada peloesembargador Darcy Coelho. Até então, só

haviam sido computados para ele 808 votos;
Mas essa lentidão da apuração oficial não

impede que alguns candidatos admitam a derro-
ta, como Paulo Villar (PCB) e Darcy Accorsi,
do PT. Este, que até de manhã admitia uma"possível vitória", à tarde reconheceu a derrota.
Apesar de o resultado oficial lhe dar uma
vantagem de 12 mil votos para o candidato
vitorioso, Accorsi acha que perdeu, mas enten-
de que sua participação na disputa serviu para o
crescimento do PT. Ele passou também a reco-
nhecer que seus fiscais não precisam acompa-
nhar tão atentamente a apuração.

Jornal italiano mostra que
Sarney sai forte da eleição

-Araújo J\'eto

Roma — O jomal da moda e de maior
influência na Itália — o matutino La Repubbli-
ca, de Roma, com uma circulação nacional dc
450 mil exemplares — continuou dedicando
muito espaço as eleições brasileira, abrindo toda
uma página (a 13A) para a irônica correspon-
dência de seu enviado especial, Paolo Guzzanti,
que tenta contar e analisar os resultados das
eleições de sábado e o dia triunfal vivido pelo
partido do presidente.

O amplo despacho de Brasflia de Guzzanti
começa com um retrato do presidente Samey e
de sua elegância. Fazendo alarde de um humor
muito europeu, o jornalista de La Repubblica
compara Samey a um bom comendador mila-
nés: grisalho, bigodes, gravatão em listras muito
vistosas, um blazer-jaquetão que o aperta um
pouco, uma camisa rosada com colarinho exces-
sivo, o presidente está feliz com as contas finais
da sua empresa, tendo plenamente direito disso.
Seu atual partido, o PMDB, que por tantos anos
foi o símbolo da oposição (por sinal benigna-
mente tolerada) ao regime militar, o partido
depois refundado e levao ao sucesso pelo pobre
Tancredo Neves, venceu tudo de maneira sur-
preendente e carrega — mesmo se os dados não
são oficiais nem completos — bem 20 em 23
governadores. Terá maioria na Câmara e no
Senado. Será o mais influente para formar a
nova Constituição.

Chamando sempre Samey de Serney, Uuz-
zanti conta também um breve diálogo que teve
rom o presidente. Diálogo que teria embaraça-

do por um segundo Samey, quando o jornalista
italiano quis saber se ele e seu país pensam em
fazer alguma coisa de concreto para abolir a
última vergonha do Cone-Sul do continente;.o
regime de Pinochet no Chile.

O presidente brasileiro teria respondido:'a
democracia náo é um preceito, nem pode-ser
imposta de fora. Nós não pretendemos envól-
ver-nos na política interna dos outros países
mais ligar-nos de maneira estável com aquelas
nações, como o Uruguai e a Argentina, que já
chegaram à democracia e que marcham no
mesmo caminho. A democracia é de fato a única
estrada que consente em ir além dos direitos
civis, do livre comercio, o desenvolvimento, em
definitivo a vitória sobre a fome. Eu sou tam-
bem otimista a respeito do Chile, porque este é
o momento do florescimento da democracia da
qual os piores inimigos não são tanto os milita-
res, quanto a miséria, a inflação e a falta de
confiança. Tenho razões de prever que a demo-
cracia prevalecerá em lempo breve em todo o
continente.

Outra conclusão da análise de Paolo Guz-
zanti é a de que no Brasil venceu também e
amplamente uma força de esquerda moderada.
Tão moderada que vence em nome do capitalis-
mo. Este é um fato que deve ser sublinhado; os
programas são aqueles de um capitalismo que
aspira a tornar-se sadio saindo do feudalismo,
que se empenha por uma redistribuirão de uma
parte das riquezas através da política fiscal, que
não quer saber dc expropriaçóes mas que mira a
extensão do crédito popular, a pequena e grande
iniciativa privada, a tecnologia avançada e a
informática para uma agricultura de vanguarda.
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SAÍDAS:
21/12-23/12

& 11/01-19/01
a ^ OS/02-20/02

TEL:262-9677
Av. Nilo Peçanha, n° 50/509

5.° andar - Ed. De Paoli

¦ desde 1840

com traíE
0 MUNDO t SEU
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APROVEITE AGORA AS SUBSTANCIAIS REDUÇÕES 0E

BAIXA ESTAÇÃO
4 magníficas excursões

EUROPA
MARAVILHOSA

EUROPA
ESSENCIAL

PORTUGAL, ESPANHA, FRANÇA, ITALIA
ÁUSTRIA, SUÍÇA, ALEMANHA,
HOLANDA, BÉLGICA e INGLATERRA.

SAÍDAS:
Jan.-08,15,22, 20

ITÁLIA ÁUSTRIA, SUÍÇA, ALEMANHA,
HOLANDA BÉLGICA, INGLATERRA e
FRANÇA.

-05, 12. J0, 26
-05. 12.19.26

EUROPA
FASCINANTE

Fm.
Mir.-@7

SAÍDAS:

No».- 22
Jan.- 17, 24 a 31

OCIDENTE
EUROPEU

Fe..-07, 14.21 a 28
Mar.-07, 14.21 a 28
Abr. - 04

ITALIA, ÁUSTRIA, SUIÇA, ALEMANHA,
HOLANDA, BÉLGICA, INGLATERRA,
FRANÇA e ESPANHA.
SAiÒUS:

Fe».-07. 14,21 a 28
No*.-22 Mar.-07,14,21 a 28
Jan.-17,24 a 31 Abr.*04

PORTUGAL. ESPANHA, FRANÇA. ITALIA
SUÍÇA, LUXEMBURGO, BÉLGICA e
INGLATERRA.
SAÍDAS:

No».
Jan.-

20
08.29

Fev. - 05. 28
Mar.- 05, 26

B_-_____-_-_------B

Nós fazemos
amigos voando. \jgp ptxruam.

RIO DE JANEIRO:
CENTRO: RUA MÉXICO, 21 LOJA

N0W0 TELEFONE* 17-1840
IPANEMA: RUA VISC.DE PIRAJÁ, 547
LOJA A -TU..511-1840

CONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
SSo Paulo:Av.BriqFana Lima. 1501-tel.:(011)210-1666
.Camomas-SPiRua da ConccicSo. 289-lel :l0192)32-6188
.Recrie Rua tia Aurora, 295-sala 101-te_....61 _22-"l599'222-1292
Salvador Rua Vise rto Rosário. 3 sí909-lels (071)242-0731/242.9375
Porto Aleqre Rua aos Andradas. 1137 s/505-le! (0512125 1062
Cunlrba Rua XV de Novemt.ro. 362 s/603-lel (041)222-8532
Belo Horuonte Rua Gorlacaíes. 71 s/1204lel.:(0311226-3335

Consutle seu Agenie de Vagens
EMBRATUR 00002-00-41-9
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Coluna do Castello
O martírio de
Marco Maciel

O 
ministro Marco Maciel está deprimido e
pronto, intimamente, para deixar o Ga-

binete Civil caso o presidente José Sarney
prefira dispor do cargo para ali alojar outro
nome. Com mais quatro anos de mandato
como senador, poderá retornar ao Congres-
so e dedicar-se, tão logo baixe a poeira
levantada pelo episódio eleitoral do último
sábado, a tentar reorganizar o PFL — ou a
descobrir outra alternativa partidária para
aqueles que, como ele, dissentiram do regi-
me autoritário e ajudaram a fundar a Repú-
blica do PMDB de Tancredo Neves e de
Ulysses Guimarães.

Mergulhado em reflexões sobre o seu e
o futuro político do país às vésperas da
instalação da Constituinte, não tomará atitu-
de alguma que possa criar constrangimentos
para o Presidente. Vive seu calvário particu-
lar, agravado pela acachapante derrota sofri-
da pelo PFL em Pernambuco. O calvário de
Maciel teve início com a posse do governa-
dor Roberto Magalhães, passou peia troca,
que ele não desejou, do Ministério da Edu-
cação pelo Gabinete Civil e não tem data
certa para acabar. O ministro é prisioneiro
de uma situação que independe de sua
vontade.

Enfrentou, no plano estadual, três anos
de um governo que, para dizer o mínimo, lhe
foi hostil. Magalhães começou removendo
partidários de Maciel de cargos no governo,
foi tímido no apoio à candidatura dele à
sucessão do Presidente João Figueiredo e
não cuidou com competência do acervo
poUtico e partidário que Maciel lhe deixou.
Aderiu, e foi até à eleição de prefeito do
Recife, ao projeto de Maciel dc tentar
estabelecer, em Pernambuco, uma espécie
de centro democrático, que eliminasse a
costumeira radicalização que ali ocorre entre
direita e esquerda.

Magalhães abandonou o projeto às vés-
peras da escolha do candidato do PFL às
eleições da semana passada e rendeu-se à
força do poder econômico e político da área
mais conservadora do espectro social do
estado. O que Maciel conseguiu com seu
esforço para derrotar o deputado Miguel
Arraes foi apenas evitar uma vitória do
PMDB que, embora enorme, poderia ter
sido extraordinariamente maior. Conhecido
pela fama de político hábil que sempre
conseguiu driblar as dificuldades e, ao cabo,
pagar por elas um mínimo preço político,
Maciel saiu da eleição seriamente ferido.

Perdeu porque o usineiro Josi Múcio
Monteiro foi derrotado, a professora Vlarga-
rida Cantarelli, invenção política inteira-
mente dele, ficará em quarto ou quinto lugar
na corrida por uma das vagas ao Senado, e
revelou-se inútil, enfim, o conjunto de recur-
sos políticos, econômicos e administrativos
que utilizou para continuar mantendo o
controle sobre o estado. De quebra, expôs-
se cm demasia no seu apoio a Antônio
Ermírio em São Paulo — e lá, como chefe do
Gabinete Civil, terá, agora, que negociar
com um governador eleito que mais dc uma
vez já pediu sua demissão.

Se foi posto sob suspeição pelo PMDB
desde que atravessou a Esplanada dos Minis-
térios e passou a ocupar o segundo cargo
administrativamente mais importante da Re-
pública, não conseguiu exercer, na prática, a
condição de primeiro ministro que lhe pare-
cia reservada por seus naturais dotes e por
sua estreita amizade com o Presidente José
Sarney. A reforma econômica do cruzado
diminuiu o brilho da estrela de Maciel e
iluminou feericamente a posição dos minis-
tros das pastas econômicas. O difícil quadroda economia nacional não sugere que brilha-
rão menos Funaro e Sayad.

A vitória do PMDB, que é também a
vitória do Presidente da República, empurra
Maciel para a situação mais incômoda entre
aqueles que passaram a viver os ministros
derrotados. A ele, os correligionários do
deputado Ulysses Guimarães atribuirão os
eventuais insucessos de suas reivindicações
junto ao governo, a origem de manobras que
possam beneficiar seus adversários e o em-
perramento de processos que o Gabinete
Civil venha a segurar por ordem do Presi-
dente.

Na República do general Ernesto Geisel
e nos primeiros anos da-RepüWica do gene-ral Figueiredo, tudo de genial ou de mal quebrotasse do Palácio do Planalto era atribuído
à influência do ministro Golbery do Couto e
Silva. Era coisa do Golbery. Desde fevereiro
passado e até quando não se sabe, tudo quecontrarie os interesses do PMDB será debi-
tado na conta do chefe do Gabinete Civil.
Como se o político que ali, porventura, se
encontre ancorado goze <?n autonomia paraimplementar diretrizes na direção oposta à
desejada pelo Presidente.

Até onde a vista poe a alcançar ou até
que se produzam novos faios, Maciel parece
condenado a permanecer amarrado na ca-
deira onde ora senta como um São Sebastião
da política de Sarney — flechado por todos
os lados, sem ter como escapar, por enquan-
to, do martírio. Ante a proporção da vitória
colhida pelo PMDB e, principalmente, ante
a crescente oposição que sofre para queSarney o despache, Maciel tornou-se um
símbolo da autoridade preservada do Presi-
dente.

O ministro será obrií ido a administrar
seu drama.

Ricardo Noblat
(Interino)

EXCURSÕES

NATAL & REVEIUON
1) POUSADA DO MO QUENTE—
2) FOZ DO IBUAÇU-ARGENTINA

e PARAGUAI

00 MAS.

3) POÇOS DE CALDAS.
4) CID.HIST0MGAS-8RUTA DE

MAQUINÉ-TIRADENTES
• SAO JOÃO DEL REI

5) «ALE DO ITAJAI

07 «AS.
05 DIAS.

05 MAS.
05 MAS.

0) ILHA 00 BOI (HOTEL SENAC)_ 05 MAS.
7) CAMPOS DO JORDÃO 05 MAS.

Hi
0) ROTEIRO DAS ECLUSAS
0) CID.CRIANÇA-PIAV CENTER

t SI MBA SAFARI

.04 MAS.

03 MAS

20 a 27 DEZ.

. 21 6 28 DEZ.
23 a30 DEZ.

.23 «30 DEZ.
23a30 DEZ.

.23 e 20 DEZ.

.24 8 30 DEZ.
24 8 30 DEZ.

.24 8 31 DEZ.

BARILOCHE
RiO.Cuntiba.JoinviHc,Vale do lla|3i Torres. Porto AleQfe.Chui.Montevidto.Puntadet Esle Buenos Aires .BARILOCHE.
Neuquém.Baia Blanca.Mjr.dei Piala.la Piaia.B AIRES.Sania Fí HesjsléncB.Pilcomayo^SSUNÇÁO.
Puerto Pres Slroessner.Foz do KJuacu.Cufitfca.Rto.
PlHUÇiO: tt (Hi - MlDM: I» Ptt. IBM. 07, 11,19 J»r. 03,07 Ftv: 07 Éir. 1917.

PORTO SEGURO - BERÇO DO BRASIL
Rio.Guarapari.Ilha do Boi.5 Mateus.Porto Seguro.Cofoa Vermelha,Sanla Cru/ de Cabralia.Monte Pascoal.Vitóna.Rto.
0UMÇU:07 «1*11 - MIOA! 07.15 D«I.I9M. - 05.17.1975 jn:
01.07,15,21 FOT: 05.12.19,23 Mar: 95,15,20.27 «hr; 07,14.21 Mal. 1997

PROGRAMAS ESPECIAIS NA POUSADA DO RIO QUENTE
AMÉRICA CANTA 30 a 7 DEZEMBRO NATAL NA POUSADA 21 a 28 DEZEMBRO
0 MUNDO NA POUSADA 14 a 21 DEZEMBRO REVEILLON NA POUSADA 28 a 04 JANEIRO

POUSADA DO RIO QUENTE - AÉREO
LAZER TOTAL - Santos Dumont-Pousada(Hotel Turismol-Santos Dumont
DURACAO:08 dias - SAlDAS.Todoa os Domingos

PGÇ0S DE CALDAS
Ro.Resende,Eng' Pas.os.S.l_ourenço,Caiairt_ú.Pm_M. Alcore Poços de Caldas Andiadas.Ácuas da PrataJUjUbá,
Venceslau Biás.loima.Resende.Rio DltHAÇiO 04 «tai - SAIDAS Inín ai Sii.lnlrn

CIDADES HISTÓRICAS
C/6RUTA DE MAQUINE
R>o,0ufO Prelo,Sdt)arvManana,Cof>gonli;ivBe*a Hon.*onle,
Pampuiha,Sete Lagoas ContsbvrgoÁuta do Maquine.
B.wbacrn.  DURAÇÃO: 04 «\r:
SAIOAS 27 Nct 1990.

CIDADE DAS CRIANÇAS
PLAY CENTER-SI MBA SAFARI
Rtt.Costa Vede .Angra dos Rets.Parati.Ubatuba.
C.iragu.Jlatuta,Sio Jos< dos Carrvos.Sâo Pau k:>tay Cenier.
Sta Mfnartfodâ CampoSimba Saian flio
DURAÇÃO: 03 41»
SAIOAS ?í lÉot 1900.

TERMAS DA POUSADA DO RIO QUENTE
05 DIAS NO HOTEL TURISMO

Rio.Raftacet».Belo Hon/onte Trfts Manas.Ciislalina.Btasjla.CidMe Iwre.Cidades SaiHiiesAnioolis Goiínu.Caldas Novaj
(Pousada do Rio Ouentc-HotM Turismo 5 eslretas).U&ertândii.Ube.atw.Aiaia.Ri5«'ào Preto Camp.nas.S5o Paulo Rio
DURACiO II _.!¦¦ - IAIDAS 94.11 Dai. 19*9. • 91.99.15.22.39 Ja*.
05.12.10 Fn_ 09.17 I9«29 9Ur;97.ZI A!..;07.14.21 9tal: 94.11 J»n 1997

CRUZEIROS MARÍTIMOS LINEA C
VERÃO 1986/87

l. £JSE'!L"-, :cmiu^,01.PMTaio9/ò?.PMUiiig/a;.auiiuiM.?8yo2._MiunDfna09/03/B7
53 EURICO "C":NoaoEtn 07/01. twm do hmm 24/01. hiata 17/02. cmnaial 27/02787.

EXCURSÕES PERMANENTES
NAVEGANDO PELO AMAZONAS

5^Pj^^^™S^BE^^^r

FASCINANTE VIAGEM DE NAVIO
PELO MISTERIOSO RIO AMA-
ZONAS.

Rio Gov Vm\mómt*\ f *i'« d* Santana. '
MacaiO.Garanhus.Campina Granda.JoAo
Pm toa. Natal. Mo» torô.Fon atara. Tngua.
Camocin.P»rna»ba,Tarai>na.S4o Lm*.
Batem. 05 d>a» n_gv*gando paio R»o Ama
lOftM, Manam

IMMÔN16US-»0|.T»W.M
DURAÇÀO: 23 «st.
SAÍDAS: 1$ Du. IMS.
07 Jan: 0« Ftt; II. 31 «Ur. 1837
IQAiniTAOf AVtiO
DURAÇiO: II «st
SAIDAS: 27 Du. tBSfl.
19 Ja*. II Fn; 23 Mar. 1987.

FOZ 7 OIAS
ARBENTINA. CAMBUAI ¦ Rio. AtSli-
tn, Cirtlba, Via Vtfhi. Ponti Gro»-
ta. Btanpwva, Cataratas 9a Iguaçu,
Paraguai (ne. Prtai. StnwatMr). Ar-
otsdsa (Puarta Iguatu. MisdoMi).
CarWba. S. Pai*. Wt.
DarsçAo: «7 «ias.

amn;H,
H. 13,17,21. U, tm ti. IM. M.
•7. 19,13. U.1S. 17 11,31,23.».
» Jm; O. «. 99. 00. 12. 1*. II.2i. a.aun-.m. m, it, n. 21.2», 21 mm. 1117
ROTEIRO GUARANI
(MEDITO) - Altssçlt, Paraguai. Ar-
«9s0m, hi da Iguatu. Ralpu. Qaui-
ra. Piitala RuvtaJ, Sul da Brasi.
DmsçAo: 12 «aa

VIAGEM AO SUL
A mati campMa ticurtta ae tsl da
ptU ibranotnda SANTA CATARINA.
PARANÁ. RIO SRANOE 00 SUL - RE-
BlOES 00 VILH0. UVAS E 00 CAR.
Ma pala morU. vtfta pala Sam. Sia
Paute, CurWba, Paranaguá. Joimnfle.
Blumenau. Ratei, Camboriú. Flertei*-
poli,' Crliclúma. Térrea. P. Alegre.
Caracol. Cenola. Bramade. Cailai de
Ssl, BartbaMI, Bento Bencatvoi. Hcve
MentOuroo. lagoi. Via Velha. Poma
Bretta, Undrtta. lie Pauto, Rie.
Dsrsçte: Udlas

MATO GROSSO
PANTANAL - PONTA PORÁ S EST - BO-
UVIA - Canhota e nM mliterteia Ea-
tado do Irtil, Rto. S. Pauto. Campi-
nai. Rib. Prata. Uborttadto. Ren deni
potii. Cuiabá. Campe Grande. Caram-
bá. Puerta Saem jBeNvto},' Doure-

, PONTA PORÁ, Podre Jaaadai.

DsritçBo: II «as

OS. II, 2B fl.
1IBI. B3.08.07.10. 11, II, 14. 19,
21. M lan: 93.97.10.14. II. 22.21
fav; 08, II, II. II. amar. 1M7.

BB. 28 ta. 1888. 88. 88, 13.
18. 28, 28 |Mi «2, 87. II. 21. 28
Hr. 88,12.18. 23 mm. 1887.

SUL 00 BRASIL C/FOZ
IGUAÇU
Rto. Curitiba, Ptrtnaguá. Jatando,
mmmm, Vaia «a ka|af. Camboriú,
norlenépoll. CrUciune. Térrea. 0t*-
rto,'Peite Alegre. Nova Hamburga.
Gramada, C9SSU, Caiceu dt Carteai.
Cadlt de Sal, Le»ei. Mt Negra, Curt-
tlbe. Via Vtttt. Fu dt Iguaçu. Ptt.
Prte. Slratiistr (PARAGUAI). Piam
Iguua (ARBENTINA). Guarapuava.
Landriao. Sia Pasto. Mt.
DaraçSs:17«as.

POUSADA DO RIO
OUENTE
„ _,«;: ::.•. ""''«aoa - Ria. sie Pu*,
Rib. Prete. Celdai Novai (HeM Pou-
tida c/Ptnile Completa), Camptnei
Rto.
DvraçAo: 7 dlaa.

98. 12 é.l 1888.
88. 17. 23|sa;8S. 13.17. Ufr.
87. 14. 21 mw. 1B87.

NORDESTE
MARAVILHOSO
IDA DE ÔNIBUS - VOLTA OC AVlAO -
Vlaoem por 9 Eitsdoi «a Breal - Rto
de Janeiro, Eipírte Santa. BaMa, Sar-
glpe. Alegset. Pernambuce. Paraíba.
Ale Brende de Norte. Cttrá (Wt dl
rrtfci - mti de enibua).
Duração: IIi

BB. IS
«si. ÍBIS. 83. 88. 87, 88. 11. 12.
II, 19, 17. IB. 28. 28. 28 |»n: 83.
88. 88. 12. 14. 18. 18, 28. 23 Io»:
BB, 12. II. 21. 28 mar. 1887

ROTEIRO 00 OURO
(INÉDITO) - PRAIAS - SERRAS - TER-
MAS - ESTÂNCIAS
Ms, Curitiba. JeewMe, Blumenau. Ra-
parna. ntrlinlptli, Sante Amare
(Catou da Imptritrli). Torrei. Perto
Alegre. Ettlncla Santa Ilibai. Ntve
Hamburgo. Bramade. Canela (Hotel
Lahj de Pedra), Curitiba S. Paulo. Sao
Jtiá daa Campei. Caraguatatuba.
Utabuta, Parati.
Oureçlo: 12 Mas
BaMas:

21 BO»; 02, 88. 18 «SI. 1888.

ROTEIRO DAS MISSÕES
ARBENTINA - PARAGUAI - BRASIL •
Ria. S. Paulo. Curitiba. Irai
(Thefmai). Santa Angeio. Rulnai de
Slo Miguel. Slo Bor|a. Santo Tome.
Pautadas, Minai da San Ignácio.
Mlni-Encirmcion. Asunción, Foi do
Iguaçu, Guaira, Maringá. Londrina.
S. Paulo. Rio.
DuraçSo: 13 dias.
Saldai:

99,901.1999.94,99.19.14.
19,2J|»n:03,97, 12. ,7,20te»:
97,14^! taor:0l,99.l7_23_29elrJ7

BB. 13«ai, 1888. B3.19,17.24|a«;
82, 97, 14, 21 tsviQL 14.21. 21
¦srs 94. II. 29 etf, 1917.

BRASÍLIA
CALDAS NOVAS - ARAXA - TRiANGU-
L0 MINEIRO • S DIAS NA POUSADA -
Rto, Sarbacene, Bato Horizonte. Trts
Martei, CriitaHna. IraiMa, Cidade U-
»re, Cldadai SatlINei, Anápolis,
Goiânia. Cawai Ntvti (Pautada de
Rto Ouontel Hotel Turtimo - S Eatrs-
lat), Uberlândia. Uberaba. Araiá. M-
belrle Prete. Ctmplnit, Sao Pauto,
Rto.
Duraçlo: 11 dist
Saldaa:

04.
11 dst. 1888.81. BtlS^a. 30 )an;
9S. 12.19 te»; 99.1 í. 19,29 mer:97..
21 ebr. 1917.

BAHIA
CAMINHO 00 DESCOBRIMENTO - Rto
de Janeiro. Governedor Vaiadirti.
Tfòtllo Otoni. Vitória da Cenqultla, Jo-
quiá. Feira da Santana. SALVADOR
(05 dlai). ltabuna. Ilháui. Porto Se-
ouro. Monta Paicoai. Santa Cru/ da
Cabrália. Vitoria. Guarapari. Rio de
Janeiro. Regrono opcional Oe svilp
da cidade de Salvador no K lortaví)
dia da aicurilo. '
Oureçlo: 10 dias.
Saldas:

89. 23 «SI. 1SH.07. 12.
'*. 21, 27jBu__B_.il, II.Mis»:
19.19.22 mar;05. II, 11.30 l»r;OI,
17 mel. 1997.

84, 17
«az. 1888. 98. 88. II. 18. 22. 28
)aa. «1. 88, 17. 22 tar. 88. 12. 18.
24 mari 82.99,19123 esr. 1997.

TRANSBRASIL
BRANDE CIRCUITO BRASILEIRO - Rto,
8. Hartíonte, BrstMs. AsloeNa

illt, MM
)PCI0IM

leu. tf Lair. GruU «o Ube)eri. Te-

Ml, Ctm, Mt TbcsrMm
lellm. Mineui (OPCIONAL
AVlAO). CtttMM, tim

¦serstrti
NAL 0E

rtelaa, Sobrai. Fsrtttoit. Mtassrá.

Ns»a JerutaHm. Meeeto. Aracai*.
Satveder. Rabsaa. Pertt Segura,
Mento Paicaal. VMrta. Bsarepart.
Campes. Nlerei (Pente). Mt.
Duraçlo: 29 «ias

18 «az.
98. 17ls»:«J.1888. BS. 07.19 |sa

19 mar: 1917.

ARGENTINA
SUL 00 BRASIL - S. Pauto. Curitiba.
Paranaguá, JeinvtNe, B'>menau. Ra-
jai. Camberlú. Florlanbpotli. Térrea.
Gramado. Canela. Carecei. Nett
Hamburgo. Cuiei dt Sul, Psrte Alt-
gre. PaJotat. Chui. MONTEVIDEO.
PUNTA OEL ESTE, BUENOS AIRES (S
dm). Tigre e Delta dal Pere*S Mir
dal Plala. luenoi Aires. Menteirtdls.
P Alegre. Curitiba. Rie.
DJrsçlo: II dlss
Saidas:

13 «az. 1888.11.18
|an: 09 fat: 12 mar. 1887.

FINANCIAMENTO
EM 02 ou 03 VEZES
S/JUROS OU ATE
4 PAGAMENTOS

CHILE
00 ATLÂNTICO AO PACÍFICO - Rto.
Curitiba. Fat. Anuncio. Sta. Fl. Cir-
doba.(Tra«iiiia dai Andei). Sentia-

?i, 
Villa dal Mar. Região doa Lagoi

hclenoi. larloche. Sue Bianca. Mar
dol Plata. luenei Aires. Montetidéo.
Punte dei Este. Porto Alegre. Csrttibe.
Rk).
Duraçlo: 75 a JO dias
Ssidst:

05teM999.07.il.
|an:03fe»:99mer. 1997.

URBIetORBI

^^s^^^es

MATRIZ-RUA SÃO JOSÉ, 00 gr.2003 |
Trts:252-0156(PABX)242-0447/222-7579/242-8300 i
EMBRATUR 00017-00-41-1 1
FIUAIS-COPACABANA-Av N S Copacabana 749 qt 705 - Tel 236-010/ í
EMBRATUR 00017-01-41-5
TIJUCA-(Pca Saens PenalRua Cde Bonlim. 346 Loja 220 (G.Vitnne da Ti|uca)
Tel 234-7397 - EMBRATUR 00017-03-41-2
NITEROI-Av Amaral Peixoto. 36 Sobretoj» 111 (Galeria Pu) Tei 718-4090
EMBRATUR 000617-82-41-9
IPANEMA-PAXTUR-Rua Vise Puajâ. 330 Loja 105 - Tel:287-0999
BflRRA-A. das Américas, 4790 - Sala 4?? - Tel 325-9487-EMBRATUR 00017-0? 41-9
SÃO PAULO-Av Sâo Lui*. 187-2' Sobreloia Sala 30 (Galeria Metrópole) Tel:231 -2983
EMBRATUR 00017-04-41-6

Últimos resultados
Paraná
Álvaro Dias (PMDB) 1.574.495
Alencar Furtado (PMB) 498.123

Goiás
Henrique Santillo (PMDB) 345.430.
Mauro Borges (PDC) 220.935'Darcy Accorsi (PT) 43.327

Pernambuco
Miguel Arraes (PMDB) 415.641
José Múcio Monteiro (PFL) 268.549

Santa Catarina
Pedro Ivo Campos (PMDB) 759.724
Vilson Kleinubing (PFL) 471.502Amilcar Gazaniga (PDS) 267.410

Amazonas
Amazonino Mendes (PMDB) 62.127
Artur Virgílio Neto (PSB) "...53.262

Rondônia
Jerônimo Santana (PMDB) 59 412
Jacob Atallah (PDT)  34 723
Odacir Soares (PFL-PDS-PDC) 21.974

Espírito Santo
Max Mauro (PMDB) 260.553
Elcio Alvares (PFL).....  166.301
Arlindo Vilaschi (PT) 39.801

Sergipe
Antônio Carlos Valadares (PFL) 19.907
José Carlos Teixeira (PMDB) 16.044

H rfZr. ÍÍMIyfíl^s

w-mm
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SAIDAS:
21/12-23/12

^ 11/01-19/01
a ^ 08/02-20/02

TEL: 262-9677
Av. Nilo Peçanha, n? 50/509

5? andar - Ed. De Paoli

¦ dsdelB40coMonrau
0 MUNDO £ SEU

EUROPA
APROVEITE AGORA AS SUBSTANCIAIS REDUÇÕES DE

BAIXA ESTAÇÃO
4 MAGNÍFICAS EXCURSÕES

EUROPA
MARAVILHOSA

EUROPA
ESSENCIAL

PORTUGAL. ESPANHA. FRANÇA, ITÁLIA
ÁUSTRIA, SUÍÇA, ALEMANHA,
HOLANDA. BÉLGICA e INGLATERRA.

SAÍDAS:
Jaa - OS. 1S. 22. 20 Fm. - OS. 12. 10. 20

Mir.-OS. 12.10.26

ITÁLIA, ÁUSTRIA, SUIÇA, ALEMANHA,
HOLANDA, BÉLGICA. INGLATERRA e
FRANÇA.

SAÍDAS:

EUROPA
FASCINANTE Éz7

Nov.
Jan.

22
17. 24 a 31

OCIDENTE
EUROPEU

Fev.-07, 14.21 0 28
Mar.-07, 14, 21 a 28
Abr. - 04

ITÁLIA, ÁUSTRIA, SUÍÇA. ALEMANHA,
HOLANDA. BÉLGICA, INGLATERRA,
FRANÇA e ESPANHA.

SAiÚAS:
Fei.-07. 14,2! 6 28

No*.-22 Mar.-07.14. 21 a 28
Jan.-17. 24 a 31 Ur. - 04

PORTUGAL, ESPANHA, FRANÇA. ITÁLIA
SUÍÇA. LUXEMBURGO, BÉLGICA e
INGLATERRA.

SAlDAS:

Nov.-
Jan.-

20
08.29

Fev.
Mar.

05. 28
05. 28

r iiiiii.i j Nós fazemos , mamigos voando. su3P«mudai

RIO 0E JANEIRO:
CENTRO: RUA MÉXICO. 21 LOJA
N0W0 TELEFONE* 17-1840
IPANEMA: RUA «SC.DE PIRAJA. 547
LOJA A-TEL:511-1840

CONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
S3o Paulo AvBugFana Lima. 1501-lei :I0 II1210-1666
CampinasSP.Rua da Conceição. 2B9 tel (0192)32-6188

.Recile Rua da Autora, 295-sala tOl-tels (081)222 4599/222-4292
Salvadot.Rua Visc.do Rosâno. 3 s/909tels .1071)242-0731/242-9375

.Porto Aleflte.Rua dos Andtadas. 1137 s/505-tel (0512)25-1062

.Curiteòa.Rua XV de Novembro. 362 s/603-tel. (0411222-8532
Belo Hohzonte:Rua Goitacatts. 71 s/1204-tel :(03l)226-3335'Consulte seu Agente de Viagens

EMBRATUR 00002-00-41-9

JORNAL OO BRASIL

Casa ^Decoração

PARA SUA
CASA FICAR
MAIS BONITA.
Domingo, no seu Jornal do Brasil.
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PMDB faz as maiores bancadas na Bahia
Salvador — O PMDB e os partidos da

coligação "A Bahia vai mudar" já têm garanti-
das 23 das 39 vagas na Câmara dos Deputados,
podendo obter mais uma quando forem compu-
tados os votos brancos. Ao PMDB caberão 15 a
16 cadeiras e o ministro das Comunicações,
Antônio Carlos Magalhães, deverá ter seis se-
guidores na Câmara. As projeções estatísticas
da oposição garantem para o governador eleito
Waldir Pires maioria de 35, no total de 63 vagas
da Assembléia Legislativa. Com os votos bran-
cos, o número poderá atingir 37 cadeiras."Na bancada federal o Jonival Lucas se
elege e leva mais dois do grupo dele: Jairo Azi e
Sérgio Brito. O Antônio Carlos tem o filho, Luís
Eduardo, o Benito Gama, o Eraldo Tinoco e o
irmão, Ângelo Magalhães, enquanto um grupo
ligado a ele disputa as outras duas vagas",
analisa o deputado Jutahy Magalhães Júnior,
numa radiografia que coincide com os dados em
mãos do futuro governador eleito Waldir Pires:"Na mais otimista das contas, o Antônio Carlos
chega a sete federais mas, na ponta do lápis, até
agora, fará seis".

Continua assustando a percentagem de vo-
tos brancos e nulos na disputa para o Senado. Já
eleitos Ruy Bacelar e Jutahy Magalhães, chega-
va ontem a 52,6% o número de brancos e nulos.
Para a Câmara dos Deputados e Assembléia
Legislativa, esse número atingia os 38%. Para o
deputado Jutahy Magalhães, "se beneficiarão as
bancadas de centro esquerda, pois o branco e

nulo na zona rural ultrapassa os 50% paradeputado e, assim, ganha um pesograndeo voto
urbano"."A bancada nos surpreende favoravelmen-
te", disse Waldir Pires ao tomar conhecimento
dos prováveis eleitos até o dia de ontem. Dos 24
oposicionistas que deverão chegar à Câmara, o
PCB elegerá seu postulante, Fernando Santana,
e o PC do B pode fazer os dois concorrentes,
Haroldo Lima e Lídice da Mata.

Na agência D/E, onde funciona o sistema de
computação, proliferam os deputados assusta-
dos com os votos em branco e as teses para
explicar o fenômeno. O deputado Jutahy Maga-
lhães acredita que 

"o envio tardio" das cédulas
eleitorais para o interior é responsável maior
pelos brancos e nulos e acrescenta: "Os verea-
dores e prefeitos não tiveram importância fun-
damental na eleiçáo e, por isso, tornou-se um
pleito publicitário entre Waldir Pires e o car-
lismo".

A outra tese, comentada em todas as rodas
de parlamentares que se formam em torno dos
cumputadores, é o "desinteresse" do eleitorado
pela sorte de senadores e deputados. "Não há
como negar que estamos sendo julgados", disse
um deles. "Basta ver que para o Senado era
necessário apenas assinalar o nome e o índice de
brancos e nulos ultrapassa os 50%". Na zona
rural, o branco e nulo para as câmaras federal e
estadual é superior a 50% enquanto nas zonas
urbanas este índice beira os 30%.

'OACÚ APRESENTA
FESTIVAL * ELYMAR
DE TANGO * SANTOS
5?FEIRA (20/11) * 2!'FEIRA (24/11)
A PARTIR DAS 21 HS. AS 22 HS.

i Ru^tndr^im^lsL590-2694» 280-1335 £

BOTE 0 PÉ HO MUNDO
OMADITATUIÜSMO.

Simon pode ter maioria absoluta
küten!i\at**viSÍftO.

Porto Alegre — O governador eleito Pedro
Simon e o PMDB, até ontem, garantiam maioria
simples na Assembléia Legislativa, com 27 ca-
deiras. Mas como ainda faltam apurar metade
dos votos, o PMDB poderá obter a maioria
absoluta de 28 deputados. Sua atual bancada é
de 21 deputados. O PDS ficará com 10 depu-
tados, o PDT com nove, o PFL com cinco e o
PT, a grande surpresa, com pelo menos quatro
deputados.

Com a força do radialista Sérgio Zambiazi,
o maior fenômeno eleitoral na história da As-
sembléia gaúcha, o PMDB terá muita gente
nova, inclusive dois filhos de políticos: o atual
vereador Mendes Ribeiro Filho (filho do mais
votado deputado federal, Jorge Alberto Mendes
Ribeiro) e Paulo Ritzel, filho do deputado
Nelson Ritzel, falecido neste ano.

Até agora só com um vereador, o PT está
garantindo quatro deputados estaduais: o pro-
fessor Raul Pont, o músico Adão Pretto, o
bancário José Fortunatti e o líder comunitário
Selvino Heck. O PDT, que elegeu, cm 1982,18
deputados e aumentou para 20 durante a atual
legislatura, ficará reduzido, até agora, a 10
cadeiras. Poucos pedetistas conseguiram se ree-
leger, c entre os novatos está Éden Pedroso,
suplente na eleição anterior.

Até ontem a tarde apenas uma mulher
estava garantindo sua eleição: Hilda Souza,
mulher do prefeito de Pelotas, Bernardo de
Souza. O PFL, com quem o PMDB deverá se

compor se não obtiver maioria absoluta, tem
como principais estrelas na votação o ex-
secretário da Saúde Germano Bonow e Athos
Rodrigues, ex-diretor da companhia Riogran-
dense de Telecomunicações.

Depois dc ter assegurado o governo gaúcho
e as duas vagas ao Senado, o PMDB gaúcho
conquistou a maior bancada na Câmara dos
Deputados, que subirá de 11 para 18 parlamen-
tares. Entre os pemedebistas estão dois cam-
peões de voto: Antônio Britto, ex-porta-voz da
Presidência da República, e Jorge Alberto Men-
des Ribeiro. O PDT ficará com quatro depu-
tados; o PDS com quatro; o PFL com dois; e o
PT com três.

PDS e PDT, que se aliaram na disputa do
governo, tiveram as maiores perdas. O PDS
tinha 13 deputados federais e o PDT sete
(depois de perder um, Osvaldo Nascimento, que
saiu do partido). O PFL terá dois parlamentares
e o PT que não tinha nenhum, poderá ter três
deputados. Quatro petistas disputam as três
vagas: o sindicalista Antônio Marangon, o ban-
cario Olívio Dutra, o advogado Tarso Genro e o
secretário-geral da CUT nacional, Paulo Paim.

Na bancada do PMDB a esquerda terá leve
predominância sobre a ala moderada, esta lide-
rada por Mendes Ribeiro e Paulo Mincarone. A
ala esquerda terá deputados reeleitos como
Hermes Zanetti, Ibsen Pinheiro e o radialista
Antônio Britto.
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No Paraná, a divisão em grupos
Curitiba — O PMDB do Paraná ficará com

a maioria das cadeiras da Câmara dos Depu-
tados e da Assembléia Legislativa, mas a conta-
gem dos votos mostra que o chamado grupo dc
pemedebistas históricos terá que dividir espaço
com os conservadores. Dos 30 constituintes, o
PMDB deve eleger pelo menos 20 deputados e
das 54 cadeiras da Assembléia deve ficar com
um mínimo de 30.

O perfil das duas bancadas, no entanto,
ainda pode sofrer modificações, pois a apuração
dos votos para deputados constituinte e depu-
tados estaduais esta muito atrasada no Paraná.
Dentro do PMDB, sem dúvida, serão eleitos os
três candidatos que mais investiram na campa-

nha no estado: Maurício Nasser, empresário do
consórcio Nasser, Max Rosenmann, das joalhe-
rias M. Rosenmann, e Basílio Viliani, diretor do
grupo Bameriódus.

Outro grupo bastante votado no estado é o
de radialistas. O candidato com mais votos para
deputado estadual é o radialista Luiz Carlos
Alborghctti, do PMDB, conhecido como "Ca-
deia" pelos programas dc rádio e TV em que
defende a pena de morte. Também está eleito o
radialista Algacy Túlio, do PDT, que faz o
mesmo gênero de programa. Na linha de progra-
mas religioso-, conseguiram se eleger Luis Car-
los Martins, do PDC, e Pirajá Ferreira e Erwin
Bonkoski, ambos do PMDB.
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Em Minas, a repetição de 82
Beto Horizonte — Em Minas, o PMDB

deverá sair como o grande vencedor das eleições
proporcionais que definirão a nova composição
das bancadas na Assembléia Legislativa e na
Câmara dos Deputados. Conforme a projeção
feita pelos computadores da Rede Globo — a
única que já projetou os dados sobre as votações
de deputados até o momento — que foi levada
ao ar no início da tarde dc ontem, o partido
deverá ficar com 41 das 77 cadeiras da Assem-
bléia e 34 das 53 na Câmara. Manterá, assim,
praticamente a proporção atual.

Segundo as mesmas projeções, a coligação
MDP (Movimento Democrático Progressista),
que apoia a candidatura do senador Itamar
Franco, deverá ficar na Assembléia em segundo
lugar, com 20 cadeiras, a maioria para o PFL,
além de outras quatro computadas em separado
para o PDT, partido que em 1982 não elegeu um

Gueiros já
tem metas
de governo

Belém — A educação e a
agricultura serão as prioridades
do governador eleito do Pará,
Hélio Gueiros, que disse ter
certeza absoluta da vitória ape-
sar de terem sido apuradas ape-
nas 10% das 6.509 urnas. Guei-
ros, 60 anos, candidato pela
coligação Movimento Demo-
crático Paraense, que reúne
PMDB, PDS, PTB, PCB e PC
do B, já tem o dobro da vota-
ção de seu mais próximo con-
corrente, Carlos Levy, do Par-
tido Municipalista Brasileiro, e
os números parecem irreversí-
veis.

Ele ainda não marcou data
para a festa da vitória, mas já
se sente governador. Na sexta-
feira, Gueiros irá a Brasília
para votar, no Senado, o orça-
mento da União para 1987 e,
quando voltar, com a apuração
atingindo pelos menos 50%,
partirá para as comemorações.

O plano dc governo do sena-
dor Hélio Gueiros está sendo
elaborado há dois meses, por
uma equipe de técnicos da Uni-
versidade Federal do Pará, sob
o comando de sua mulher. Te-
rezinha Gueiros, e também do
professor Amilcar Tupiassu.
Segundo ele, a preocupação
maior é com a correção dos
problemas da educação no Pa-
rá,"onde o indice de repetência
no Io e 2o graus é uma coisa
pritante".

representante sequer. O PT, que naquelas ciei-
ções fez um estadual, tem agora a previsão de
cinco. Qualquer que seja o governador eleito,
Newton Cardoso ou Itamar Franco, em ambos
os lados já se fala em composição, que será
fundamental para que o ocupante do Palácio da
Liberdade possa governar com tranqüilidade.
Ao PDS caberão, possivelmente, quatro vagas.

A gande conquista do PMDB deverá se
registrar na Câmara dos Deputados, onde, ape-
sar da redução de uma cadeira na representação
de Minas — dc 54 para 53 —, sua bancada,
segundo as projeções, deverá crescer de 27 para
34 deputados. Dentre estes, seguramente esta-
rão alguns apadrinhados do governador Hélio
Garcia, como o ex-secretário de Assuntos Espe-
ciais, José Geraldo Ribeiro, c o ex-presidente do
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais,
Roberto Brant.

2:1 a domingo
no r. Caderno
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0 melhor do Engenho Novo pela Novamarca Imobiliária. Tel.: 511-0191.

COPIADORAS TRIUNFO
UM NOVO CONCEITO EM CÓPIAS.
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Além do tradicional branco e preto, ofereça
cópias com exclusividade nas cores verde,
azul e vermelho. '.
767 diferentes opções em redução e ampliação.
Utilização de qualquer tipo de papel.
Máquinas compactas de bonito visual.
Assistência técnica permanente.

LIGUE AGORA E SOLICITE UMA
DEMONSTRAÇÃO GRÁTIS.

COPIADORAS-

pTRIUNFOrA F.VOLVÇÀO AO SEU ALCANCE

• BARRA DO PIRAI (421193) * NITERÓI (719-1455) • PETRÓPOLIS (429295)
o RIO DE JANEIRO (273-5122) e VOLTA REDONDA (423227)

AS LOUCURAS DA J. M. SILVA
WHISKIES ESCOCESES
Ballantine's 8ar.os cx.
Ballantine's 8aiios..: cx
Ballantine's 12 anos cx
B-I!antine's 12 anos cx
Balla'ntine's !7anos cx
BlackíiWhite cx
Black & White cx.
Buchanan's cx
Chivas Regai cx.
CuttySark cx.
CuttySark cx
Cutty Sark 12 anos cx
Dimple cx.
Dimple cx
Haig cx
Haig..
J&B..
JírB..
J&B 15anos cx
J.Walker-Black Label cx
J.Walker-Red Label cx
J Walker-Red Label cx
OldParr12anos cx
Presidente 12 anos cx
Royal Salute cx
Swing 12anos cx

.12gls.c/estojo  cz$

.12lts.c/estojo
12 gf s.c/estojo
12 Its. c/estojo
12 gfs c/estojo
12gfs
12hs
12lts.c/estojo
12 gfs. c/estojo
12gfs
12lts
12 gfs.c/estojo
12gfs.c/estojo
12 Its.c/estojo
12gfs

cx.12lts
cx.12gls
cx.12lts

06gfs c/estojo
12 Its.c/estojo
12 gfs c/estojo
12 Its.c/estojo
06lts.c/estO|O
06 gf s.c/estojo .;.
06 botijas
12 gfs.c/estojo

304.0(1
,940,0<)

91100.C
-BOO.CfO

17 «raio
5.700.00
6800 JD0

i2.ara/oo
s.ibdoo
5.3(W.OO
6.5EÍ),00

'.00
.00

|.oo
L00
\oo

104 too
-00.00
ioo.bo
rao.qo

Í700.C
1.950.0
600.0b
600.0lt

i.3_o.oq
(6.200.00

VINHOS FRANCESES — CAIXA COM 12 GARRAFAS
COTES DU RHONE rouge 1985 (Vignerons Ardechois)
COTEAUXDE L'ARDECHE BLANC DE BLANCS 1985
COTESDU RHONE rouge 1983 (DULONGI
MEDOC rouge 1983 (MARCEL OUANCARD)
CHATEAUCABRIAC rouge
CH VIEUX BOURDIEU rouged1982 (MARCEL QUANCARD)
CH. BAUVALON rouge 1981 (MARCEL OUANCARDI
BORDEAUXSELECTION rouge 1983
CHATEAU DU TETRE Bordeaux blanc 1983
CHANTEVIGNE blanc 1984
ROSED'ANJOU
CHATEAU BARBE BLANCHE rouge
LE GRAND BARON blanc 1984
LE GRAND BARON ROTHSCHILD 1984 rougo
MOUTON CADET PHILIPPE ROTHSCHILD blanc 1985
GEWURT27RAMINER 1983 (BAYER)
CH BATAILLEY. Pauillac rouge —Grand Cru Classó
SAINT EMILION 1983 rouge (DULONGI
MEDOC 1983 rougo (DULONGI
BEAU RIVAGE Bordeaux rouge 1985

VINHOS ESPANHÓIS — CAIXA COM 12 GARRAFAS
MARQUÊS DE RISCAL — tinto ou branco

VINHOS ITALIANOS — CAIXA COM 12 GARRAFAS
ORVIETTO branco
BAROLO 1980 tinto
CH.ANTIRUFFINOemp3l.iado — cx. 12 litros
CORVO —tinto 1984 
NEBIOLLO D'ALBA —tinto ou branco
ROSSOSCAPARZI —tinto 
VALPOLICELLABOLLA —tinto

\908.0!Í
Aoo j?03Ôoaoo
2.39Ó.00
2!i_Òv00
1/OO.ty)
7380.01)

VINHOS PORTUGUESES DE MESA — MADUROS
DAOVICE-REItinto1980lexclusrvo)
DÃO VICE-REI branco 1980 (oxclusivol
6AIRRADA tinto 1982 lexclusrvo)
RESERVADO CONDADO — branco ou tinto (exclusivo)..
DÁO GFtAO VASCO — tinto ou branco
DÀO TERRAS ALTAS — tinto ou branco
EVEL —tinto
SOGRAPE RESERVA —nntocx 06gfs
MATEUS ROSE
PE RIQUITA — tinto

CAIXA COM 12 GARRAFAS

VINHOS PORTUGUÊS DE MESA - VERDE - CAIXA 12 GARRAFAS
Acaoo —branco
McsadoPres»den!fl — tinto ou branco (onctusrvo)
Casal Miranda — tinto ou branco ie*ciusivol
Casalda Seara — branco le«clusrvo>

1-0.01/
lO.o/l

940 po
99
104.00
IVÍAOO

»
'00.(30
leo.do

200.0^

VINHOS CHILENOS — CAIXA COM 12 GARRAFAS
Concha V toro Reservado itnto t9B4
Concha Y Toro Reservado branco 1-986

VINHOS DA PORTO — CAIXA COM 12 GARRAFAS
Adriano Ramos Pmto ,,
Adriano Ramos Pinto branco soco . 
BorgesSuperorTawny. ._
Borgos Branco Seco
Borges Lagrima Cristi 
BorgesSooinetra lOanos....
Borgos Ronc-0 20 anos
BorgesRubv ._.._.......„
DonJose
Pátria
W Macedo

VINHOS ALEMÃES — CAIXA COM 12 GARRAFAS -
Lieblfaum.k:nQuaiit3t.wein 1985(Rhein) . ..
Opp-nr-imor KrotonOtunnon 1985 iRneml — a chegar
BeroicnN .rstom 19851 Rheml .,
Mosolbl-mchen 1985(Mosell
OppennoimorKroionbrunnenrCaeinett 1985(Rr_in)
Oppenheimer KrotonbrunnonSMfese 198b (Rheml
Nierstoinor Gutos Domtal Ka_.no.. 1985 IRhom)
Nieratomof Guies Domtal Spatiose 1985 IThoinl
BoroichBernka-telQbA l9S5IMos_l.
ZoHer Scnwar.o Ptatr Riesling 1985 (Mosol)
Bemkasteter Kurfurstl_v Kabmwt R.osl 1983 (Mosell
Klussoratl-rS! Michael Kjtxnott Ries 1983(MosoO
Bemk_5teicr Kuriu-tlav Spatleso R_s! 1983 (Mosol)....
Klusscratr-. St Michael Sn_tk.se Riesl 1985(Mosol) .,
Bom-_a5le-rx.urfurstl.>y A_sk.se R.esl 1983(Mosoí)
Pie-portof M -holsbcrg Ausieso Riesl 1983 (Mosol)
TrittennoimorApotno_.e Ausk.se R>esl 1983 (Mosol)

520.0CÍ
À52O.0
2«80.CO

380ifco
3S</00

9 airi.oo
8OT00

2 ak)\x>
2 J.8OÍI0
7/.80.0O
7380.00

"MATTHIAS GORGEN"

a chegar
a chegar

v a chegar
\30o.oerJ Sooroo
P-OOTsq

CKAMPAGNES IMPORTADAS
Cordontu (espanhola)
Pon-imerv Brut Royal (francevii
Vouvo 0<cquOt Brut (Irancesal

VODKAS IMPORTADAS
Sioiichinaya (russa)
Sroíichinaya (russa!
Wiborowa (pokxiosa)
Witxxowa (polonesa)
Moskowskaya (russal

CAIXA 12 GARRAFAS

12jWoÓ

cx 12 gfs de 750 ml
c» 201 _ litros
cx.12g'5 do 750 ml

cx 24 1.7l.tros
cx 201'-litros

VOO.Wf5\00/)O
5 3S(I.00
5SOÒipo
}T_00.bQ

DIVERSOS
AGUARDENTES

PoireWulltamouFrambO-O ...  — unid. -
AZEITE FRANCÊS
Plagnol — lata 1 000 ml  — unid. -
Plagniol — lata 500 ml — und. -
BRANDY

Fundadordomeq  — unid -
COGNAC

Romy Martm  — uni. -
GIN

Gordon ou Tanqueray  —umd. -
JERES

Tio Pepe  — und -
LICORES

BeirSo Ipon uguês)  — unid.
Cassislfrancésl —litro  — unid.
Chadreuso (espanhol)  — unid
Drambu* íeGeocôs)  — unid.
Frangelico (italiano)  — unid.

WHISKY NACIONAL — CAIXA COM 12 LITROS
Bolls 
LongJohn
NatuNobilis
Passport
100Piper's 
Teach.'s
Vat69

snoo.ocf
2V80.O-
i àoaoo
3 IQÚ.00
2 3é(\00
3/00.\0
/980.0&.

CHAMPANHA NACIONAL — CAIXA C/12 GARRAFAS
OeGreville — BnjtouDemt-Sec
M Chandon — Brut ,
Almadén — Brut ou Blanc de Blancs —cx 06garrafas

VINHOS NACIONAIS — "ALMADÉN"

CABERNET SAUVIGNON ou P1NOT NOIR (Unha Ourai-
CHARDONNAY ou PINOT BLANC (Linha Ourol—cx. 06gfs
GEWURTZTRAMINER(LinhaOuro)—cx 06gfs
SEMILLON BLANC (Linha Branca)—cx 06gfs
SAUVIGNON BLANC (Linha Brancat—cx 06gls
SAINT EMILION (Linha Branca)—cx 06gfs
CHENIN BLANC (Linha Branca)—cx 06Qts
CABERNET. MERLOT. RIESLING (Cordilheira) cx. 12 gfs
UGNI BLANC (Linha Cordilheira)—cx. 12gfs

-cx. 06 gfs

VINHOS NACIONAIS — CAIXA COM 12 GARRAFAS
CHATEAU CHANDON —Tinto ou branco
CHATEAU CHANDON RESERVA —tinto
FORESTIER —tmtoou branco
FORESTIER PRINCE NOIRe BLANC
FORESTIER RESERVA PETIT SYRAH
FORESTIER RESERVAGEWURTZTRAMINER
FORESTIER RESERVA SAUVIGNON ou SYLVANER
FORESTIER RESERVACABERNET SAUVIGNON
KATZ WEIN —branco
LEJON — branco
LIEBFRAUMILCH —branco
BADEN BERG SPATLESE — branco suave
ESCH ESCH RIESLING —branco
ESCH ESCH ROSENGARTEN —branco
ESCH ESCH BADEN BERG —branco
WEINZELLER — branco
CHATEAU D'ARGENT —tinto ou branco
GAMAY MEDIEVAL —tinto
VELHA CAPITAL —tinto
HAUSERWElN —branco
KASTELWEIN — branco
VERDELLO —branco
ZAHRINGER'S —branco

DIVERSOS
CAMPARI — caixa c/12 litros
COINTREAU —caixa c/12garrafas.

>?Op_Lf

4800.00'
5.700.00'
8.100,00.
8.640.00;

14.040.00
5.304.00
5.940.00.

10.140.00,
7.560.00.
4.800.00
5.940.00'
7200.00'
7.800,00!

10.140,00,
4900.00.
5.940.00
4900.00.
5.940,001
4.800,00.

11.760.00l
5.100.0O1
5.940.001
6600.00:
6800.00,

14.500.00,
11.800.00

680.00'
1.560,00'
2.300.00
2.340.00,

340.00
1.780,00
1.200.00.
1.480,00i

788.00,
7 800.00
5.300.00'
5700.00'

900.00'
3.100.00

800,00
980.00'

2.230.00.
1 890.00.

2.100.00'

1.750.00
2 eoo.oo
2.760.00
2 100.00.
2650.00i

936.00.
2100.00

740.00,
740.00,
800.00
800.00
950.00'
950.00.

1 140.00
930.00'
980.00'
980.00'

680 00

540,00
540.00'

2 280.00;
2.280.00.
1 980.00
1.980.00'
1 980.00
8.792.00 •

12?00.00
980.00'

2.100.00'
050.00'

2.180.00,

890.00'
990,001
960.00i

1 100.00

2 680.00
2 990.00'
2 990.00'
2 990.00.

2 30O.OO
9 450.00'
9 600.00'

4 200.00'
4 100.00'
4 320.00'
4 700.00
4 200.00

495.00 ¦

160.00'
89,00

198.00,

1 100.00

410.00'

370.00

396.00'
298 00,
425 00,
499.00
399.00

2 976.00
2 300.00'

560.00'
820.00'

2 520.00,
2.700.00,
2.388.00

1 008,00.
1 140.00
580,00'

486.001
486.00i
486.00
430.00'
430.00'
430.00!
430.00,
420.00
420.00

492.00.
999.00
499.00'
590.00'
999.00'
999.00,
999.00
999.00
456 00'
940.00.
460.00
960.00
612.00'
860.00'
612.00:
440.00,
440.00
900.00'
780.00'
456.00'
396.00'
396.00'
540.00'

990.00
1 400.00,

dr^físj]
/ Tri. JilJcüJmpoítaçÕei ltda.
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ulysses é contra mandato de seis anos para
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Gadelha admite derrota
para Burity e põe culpa
em vendaval pemedebista

João Pessoa — "Fomos atingidos pelo vendaval pemedebista
que varreu o país." Foi a explicação que o senador Marcondes
Gadelha, candidato derrotado ao governo da Paraíba pelo PFL,
deu enquanto acompanhava a contagem dos votos, que garantiam20 pontos percentuais de vantagem a seu adversário, Tarcísio
Burity, do PMDB, e revelavam uma inesperada derrota do maior
líder pefelista do estado, o ex-governador Wilson Braga, queconcorreu ao Senado.

Gadelha admitiu que "os resultados são surpreendentes",
mas convocou seus companheiros de partido para continuar
acompanhando a apuração. "Estou aqui para dar o exemplo.
Temos responsabilidades sobretudo com a eleição para a Consti-
tuinte, e um relaxamento na fiscalização pode resultar num
falseamento das urnas."

Modismo
Ele não quis culpar ninguém pelo resultado adverso. "O queaconteceu foi que o eleitorado optou maciçamente pelo nosso

adversário, talvez capitulando ante o modismo de votar no
PMDB", disse Gadelha, advertindo que a supremacia de um
partido no plano nacional pode se tornar um risco para a
democracia."O pluralismo é a base do sistema democrático. Com os
resultados obtidos pelo PMDB, corremos o risco dc uma mexica-
nização do processo político, com o PMDB se transformando na
arena da Nova República."

Segundo os dados computados pela imprensa, no final da
tarde, Gadelha perdia para Burity por 101 mil 497 votos, tendo
sido apurados 35% do total.
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AVISO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

N° 88/86
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-NEL do

Departamento Nacional de Obras de Saneamento-ONOS.
comunica que às 15 (quinze) horas do dia 04 de dezembro
de 1986, será realizada uma Tomada de Preços para
execução de serviços de dragagem de cursos d'água e
realização de obras complementares na bacia do Ribeirão
Caxias, no Estado do Paraná - 13* Diretoria Regional do
DNOS (13a DR).

As firmas interessadas poderão obtor informações no
NEL e adquirir o Edital com a Especificação n° 88/86 na
Divisão Financeira, localizados na Sede do DNOS, à Avenida
Presidente Vargas n° 62. na cidade do Rio de Janeiro-RJ, ou
na Sede da 13' DR, à rua José Veríssimo n° 420. na cidade
de Curitiba-PR. (a) Albert Amand de Berredo Bottentutt
(Chefe do Núcleo Executivo de Ltcitações-SubstKuto).

Brasflia — Um referendum popular
para a aprovação de assuntos polêmicos
deverá ser uma das sugestões que o
presidente do PMDB, Ulysses Guima-
rães, levará à discussão na Assembléia
Nacional Constituinte. Falando aos jor-
nalistas estrangeiros que, a convite do
Itamarati, vieram acompanhar as eleições
brasileiras, Ulysses negou que o poder de
veto dado ao povo levaria ao esvaziamen-
to do Congresso. "Se o presidente nos
pode vetar, por que não o povo?". Ele
afirmou, mais uma vez, ser contra o
mandato de seis anos para o Presidente
Sarney e garantiu não estar pleiteando a
reforma ministerial.

"Acho que assim como na Itália, aqui
o povo também deveria poder vetar ou
aprovar os assuntos mais polêmicos da
vida nacional." Não chegando a especifi-
car que assuntos poderiam ser estes, o
presidente do PMDB reconheceu, entre-
tanto, que o tempo do mandato de Sar-
ney é uma das pendências mais polêmicas
da atualidade brasileira. "Sou contra os
seis anos, porque um mandato longo não
se compatibiliza com o regime presiden-
cialista em que vivemos. No parlamenta-
rismo ainda vai, mas no presidencialismo
seis anos agravam muito ascoisas."

Prevendo que a solução para o man-
dato de Sarney será encontrada sem
maiores desentendimentos, Ulysses ex-
plicou que mesmo após a ampla vitória
nas eleições, o PMDB nâo pleiteia a
reforma ministerial, porque a participa-
çâo do partido já é majoritária. "Temos
15 ministros, incluindo os da área econô-
mica. Estamos bem representados. O
importante não é mudar o governo ou o
ministério, mas mudar a sociedade brasi-
leira. Ela é cruelmente injusta com os
mais pobres: somos a oitava economia do
mundo, mas estamos em 43a lugar a nível
de desenvolvimento social. O desafio
para nós, políticos, é o de aproximar essa
diferença. '

Entendendo que o Presidente Sarney
caminha na direção da transformação da
sociedade brasileira e reconhecendo nele
uma maneira muito personalista de go-vernar, Ulysses julga que o fundamental
é qualificar c auantificar as mudanças
mais vitais. "Precisamos reconhecer
quais as mudanças prementes, incentiva-
las e acerelá-las. A ampla vitória do
PMDB. partido cjue há tempos grita pelarenovação do pais, significa a intensifica-
çáo das mudanças sociais." Mesmo que
posição do PMDB em relação à reforma
ministerial fosse outra, o presidente do
partido afirmou: "A mudança dos minis-
tros é atribuição exclusivamente presi-dencial."

Bem-humorado ao chegar para con-
versar com os jornalistas estrangeiros —
eles eram 11, mas com o atraso de quaseuma hora do presidente do PMDB nove
se retiraram antes da entrevista —,-
Ulysses brincou quando lhe perguntaram
em que idioma falaria. "Depois do ocor-
rido com o Sarney lá nos Estados Unidos,
vou falar mesmo é em português para
garantir menos confusão." Quanao o
jornalista português Luis Delgado, do
Diário de Notícias de Lisboa, lhe pergun-tou se não temia desentendimentos para
o PMDB ao longo da Constituinte, o
presidente do partido mostrou otimismo.

"Nosso 
partido ficou ainda maior,

mas temos uma técnica de trabalho que
inclui muitas reuniões. Não creio que os
desentendimentos ocorram dentro do
partido ou entre os partidos, mas sim em
relação aos assuntos mais polêmicos."
Afirmando que a orientação do PMDB
deverá ser a de que seus representantes
não fechem questão, Ulysses adiantou
que, além do mandato de Sarney, outro
tema que deverá provocar muita discus-
são será a escolha do futuro regime
político brasileiro.

"Parlamentarismo ou presidencialis-
mo — esta será uma polêmica da qual,
espero, participe toda a nação. Prevejo
que o país inteiro será transformado num
imenso fórum onde a nova Constituição
será discutida." A ordem econômica e
social é, para o presidente do PMDB, uni
dos capítulos mais importantes a serem
definidos pela Assembléia Nacional
Constituinte. "Nossas Constituições não
têm tradição sobre a discussão deste
tema. O Brasil precisa ordenar-se econô-
mica e socialmente. Não acredito, por
exemplo, numa política aberta e numa
economia fechada. Temos que encontrar
um caminho diverso.

Quando o repórter Carlos Eichcl-
baun, do El Clarin, de Buenos Aires,
perguntou ao presidente do PMDB se a
maciça presença de pemedebistas na
Constituinte não poderia ser confundida
com uma interferência excessiva do Esta-
do, Ulysses Guimarães foi incisivo. "O
PMDB não é uma emanação do Estado.
Mesmo quando não tínhamos acesso ao
poder, estávamos crescendo em impor-
táncia. Temos milhares de militantes e
uma forte base municipalista. Nosso cres-
cimento foi dc baixo para cima, e, como
grande partido, jamais proibimos o surgi-
mento de pequenos partidos. Para ser
sincero, acho que os permitimos em ex-
cesso. Julgo que devemos controlar a
multiplicidade partidária agora".
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AViSO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

l\l° 89/86
O Chefe do Núcleo Executivo da Licitações do

Departamento Nacional de Obras de Saneamento-
DNOS, comunica que às 12 (doze) horas do dia 04 de
dozembro de 1986, será realizada uma Tomada de
Preços para execução de serviços de dragagem de
cursos d'água e realização de obras complementares na
bacia do rio Prata, no Estado do Paraná - 13a Diretoria
Regional do DNOS (13a DR).

As firmas interessadas poderão obter informações
no NEL e adquirir o Edital com a Especificação n° 89/86
na Divisão Financeira, localizados na Sede do DNOS, à
Avenida Presidente Vargas n° 62, na cidade do Rio de
Janeiro-RJ, ou na Sede da 13'1 DR, à rua José Veríssimo
n° 420, na cidade de Curitiba-PR. (a) Albert Amand de
Berredo Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de Licita-
ções-Substituto). /

AVISO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

N° 108/86
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-NEL do

Departamento Nacional de Obras do Saneamento-
DNOS. comunica que às 11 (onze) horas do dia 04 de
dezembro de 1986, será realizada uma Tomada de
Preços para execução do serviços de dragagem, com
emprego de draga flutuante de sucção e recalque, nas
bacias dos rios Paraguai, Cuiabá e Taquari, nos Estados
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - 11' Diretoria
Regional do DNOS (11* DR).

As firmas interessadas poderão obter informações
no NEL. na Sede do DNOS, à Avenida Presidente Vargas
n° 62, na cidade do Rio de Janeiro-RJ e adquirir o Edital
com a Especificação n° 108/86. na Divisào Financeira,
localizada na Sede do DNOS; ou na Sede da 11" DR. à
rua Dom Aquino n° 2696, na cidade de Campo Grande-
MS. (a) Albert Amand de Berredo Bottentuit (Chefe do
Núcleo Executivo de Licitações Substituto).

Briga — O prefeito da cida-
de gaúcha de Quaraí, Carlos
Alberto Vieira (cx-PDT, hoje
no PMDB), ameaçou lançar as"máquinas e caminhões da
prefeitura contra o Exército"
se o comandante do 5o Regi-
mento dc Cavalaria Mecaniza-
da tentasse impedir a realiza-
çáo na cidade da festa da vitó-
ria do PMDB, programada pa-ra ontem à noite. À larde, o
comandante da unidade mili-
tar, em nota oficial, desmentiu
que pretendesse proibir a fes-
ta. Não é a primeira vez queCarlos Alberto Vieira envolve-
se em polemicas publica com o
Exército em Quaraí. antiga
área dc segurança nacional. No
ano passado, ao ser eleito pre-feito pelo PDT, ele acusou o
comandante da guarniçâo lo-
cal, coronel Valdemar Cios, de
sabotar a festa comemorativa
da vitória. Vieira deixou o
PDT, quando o partido coli-
gou-se com o PDS este ano,
passando a apoiar a candidatu-
ra de Pedro Simon.

I C@sta do Marfim
É tempo de África.

Agora você pode
conhecer toda as
belezas da Costa do
Marfim por apenas
999 dólares*.
Hospedagem no
famoso hotel de luxo
"Le Wafou" com jantar de
¦boas vindas, com pratos
típicos e shows folclóricos.
9 dias de viagem, incluindo
city tour completo a Bassan
e visita à tradicional Feira
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de Abidjan E mais
uma visita ao povo

Baoulé. Saídas
semanais todas as

quintas-feiras.* Parte Aérea (Tarifa
CV6) USS 999.

Parte Terrestre (apt. duplo)
US$ 350

Opcional: Visita a Tanguela,
onde existe a maior escola

de iniciação para feiticeiros.

FINANCIAMENTO TOTAL

v.ageíJpI ^VARIG
Av. Treze de Maio, 47 gr. 28Ó1- Cinelândia-R) Tels.: (021) 262-9473, 262-7176 e 240-9839
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31 dias visitando
Espanha, frança,
Inglaterra, Bélgica,
Alemanha, Áustria
e Itália.
VÁRIAS SAÍDAS
Parte Aérea •
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VÁRIOS PLANOS OE
FINANCIAMENTO

US* 1.706.00 OTEMDOM EMBKATUK 0258701*1 — 6///Av/r
Av. Rio Branco, 173 - Gr. 904 •
EMBRATUR 031117701428

VIAGENS

Rio (021) 220-2796
220-2849

iMU)
EPCOT ESPECIAL -12 dias.
Em Orlando - este programa oferece ingresso
para 4 dias em Disneyworld/Epcot, traslados,
hospedagem no hotel Sheraton (Orlando),
passeios e visitas às principais atrações como
Busch Gardens, Sea World e Cypress Gardens.
Em Miami - um programa com traslados,
hospedagem no hotel Holliday Brickel Point
e City Tour.
SAÍDAS - 06.01.87 • 04.02.87.

I e City Tour. ^^^^ ^sUaSS°

TUDO ISSO POR PREÇOS QUE VALEM
A PENA CONFERIR.
CONSULTE SEU AGENTE t
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Operadora
VIAGENS.

CUBA • 1 semana em Havana
3 noites em Caracas.

Em Havana - o programa oferece traslados,
hospedagem em hotel de categoria turística, com

meia pensão, e City Tour com visita às fascinantes
atrações de Havana.

Em Caracas - este programa oferece traslados, hotel de
categoria turística, City Toure um Full Day (na ida) em Caracas.

SAÍDAS aos sábados.

Tel. ;o2-i)aao-43s»o.
Rua México, 31 gr. 204.
Rio de Janeiro. RJ. Telex (02tt 35.478.
RU9. EMBRATUR n? 03590-00-41.2.SETOR TURISMO

arney
Natal — Foto de Isaias Feitosa ^,
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Indefinição das urnas faz Aluizio roer as hastes dos óculos

Eleição apertada faz rádio i
de Natal "eleger" favorito

Natal — No Rio Grande do Norte, os
candidatos ao governo, Geraldo Melo
(PMDB) e João Faustino (da coligação PFL-
PDS) estão garantindo, através das emissoras
de rádio de seus respectivos partidos, queestáo eleitos. Mas os números divulgados não
batem c os locutores da Rádio Cabugy (do
PMDB) e da Rádio Tropical (da coligação
PFL-PDS) passaram a se xingar, mutuamente,
acusando o adversário de "mentiroso".

"Geraldo ganha essa. Você vai ver só. Vai
haver uma virada, com a apuração dos votos
de Natal e Mossoró", garantiu, animada, Mag-
nólia de Sales Lopes, recepcionista de hotel,
cujo humor variou, nesses últimos três dias, dc
acordo com o que era transmitido pelas emis-
soras de rádio. "Geraldo, ele mesmo disse queera para ninguém desanimar", continuou.
Magnólia não ouviu onlem a Rádio Tropical.
Sc tivesse ouvido saberia que Joáo Faustino
disse exatamente o mesmo."Tá apertada essa eleição. Sc tudo conti-
nuar assim, como dizem a Cabugy c a Tropi-
cal. vamos ter dois governadores", exclamou,
confuso. Pedro Ferreira, pedreiro que. há trés
dias, nâo descola do ouvido seu radinho de
pilha. Nas ruas, as casas continuam cobertas

de cartazes e os moradores fazem, para quem .',
passar em frente, o símbolo de seus partidos: 

'
três dedos esticados, para a coligação PFL-. .
PDS, e o polegar para cima, para o PMDB. O
Ministro da Administração, Aluizio Alves, na....*
incerteza, adiou a volta a Brasília para o dia 23-' •
e passou a roer as hastes dos óculos.

Os dados fornecidos pelos computadofes
do PMDB e da coligação PFL-PDS, considera-
dos até agora imparciais, tampouco estão
batendo. Em ambos os casos, Faustino conti-
nua na frente, mas varia a margem de diferen-
ça. Às 12h52min, os computadores da coliga-
ção PFL-PDS davam 101 mil 990 votos paja" 

'
Faustino c 94 mil 269 votos para Melo. Fausti-
no ganhava por 7 mil 721 votos. O sistema de!.'"
informática do PMDB computava de maneira
diferente: Joáo Faustino estava com 98 mil 405
votos e Geraldo Melo com % mil 285. Ou seja,"»
Faustino ganhava por míseros 2 mil 120 votos. '"

Os técnicos dos dois lados, confiantes noü .,,
seus dados e nas suas máquinas, passaram a
fazer apostas de última hora com os adversas,, <
rios, na esperança de enriquecer com a vitória
dos candidatos. Ainda não se fala em festa,¦..-.
porém.

PDT e PDS têm resultados
ruins no interior gaúcho

Porto Alegre — Derrotado em grande
parte dos 244 municípios gaúchos, o PDT do
Rio Grande do Sul conseguiu preservar pelomenos alguns redutos tradicionalmente inex-
pugnáveis a outras legendas: São Borja, consi-
derado berço do trabalhismo histórico — terra
dos ex-presidentes João Goulart c Getúlio
Vargas — e Carazinho. cidade do governadorLeonel Brizola, onde venceu o PMDB com
uma margem de pouco mais dc quinhentosvotos. Já o presidente do PDS estadual, depu-
tado Nelson Marchezan, candidato ao Senado
na chapa da aliança PDT/PDS, sofreu a mais
fragorosa derrota de sua carreira em Santa
Mana. seu município natal.

Também em Palmeira das Missões, terra
do candidato ao governo na coligação
PDT/PDS, deputado Aldo Pinto, que no resto
do estado vem sendo derrotado com larga
vantagem do candidato do PMDB, Pedro
Simon, a maioria dos votos foi para a aliança.
Já em Pelotas, cidade do candidato ao governodo PFL, senador Carlos Chiarelli, quem está
ganhando é Pedro Simon.

Mesmo com a vitória local do candidato ao
governo, o líder da bancada do PDT de São
Borja, vereador Dino Lopes, considerou "urni
desastre o desempenho eleitoral do partido".Na sua opiniáo, quem venceu no Rio Grande
do Sul "não foi o PMDB, foi o Plano Cruzado,
com apoio da classe dominante".

O senador Pedro Simon e seus assessores
reconheciam a dificuldade de ganhar nos redu-
tos mais tradicionais do PDT. Sempre conside-

raram impossível a vitória em Carazinho ou
São Borja e as suas previsões apenas se '~
confirmaram. A diferença em Carazinho (581votos pró-Aldo Pinto) foi considerada até"insignificante" 

pelos coordenadores da cam-
panha de Pedro Simon, em se tratando da base W
de origem do maior líder do socialismo more-
no, o governador Leonel Brizola: "esperava.-. „'
mos muito mais votos para eles", comentou—
João Brusa Neto. um dos principais assessores"1
da campanha do PMDB.

Distante de toda a movimentação eleito-
ral, o presidente do PDS gaúcho, deputado. .,1
Nelson Marchezan. derrotado no seu reduto
tradicionalmente mais fiel, isolou-se na sua,.,*
fazenda no interior do município de Rio Par- C
do, preferindo náo falar da desastrosa campa-
nha da coligação PDT/PDS.

Ele até à tarde somava 11 mil 549 votos em
sua cidade, contra 23 mil 497 da sublegenda do
PMDB composta por José Fogaça/João Gil-
berto Lucas Coelho (este último também da
região), e abaixo ainda da outra sublegenda do
PMDB integrada por José Bisol/Odacir Klein,
que somava 26 mil 966 votos. ... J

Também está sendo derrotado em sua •
base o candidato do PFL, Carlos Alberto' '"
Chiarelli, que somava 11 mil 58 votos contra
14 mil 490 obtidos por Pedro Simon. Reconhe-"':
cendo a inexistência de chances de vitória, ó
senador Carlos Alberto Chiarelli viajou 'á'"";
Brasília dia 16, onde permanecerá até o final ¦
da semana.

Simon pede que evitem festa
Porto Alegre— Praticamente eleito para o

Palácio Piratini, Pedro Simon pediu a seus
correligionários do PMDB que não comemo-
rem a vitória. "Não precisa festa, porque náo
há motivo para festas. Se tivermos que come-
morar, vamos comemorar trabalhando desde
já para o governo". Mesmo assim, em cidades
do interior os pemedebistas estão fazendo
animados carnavais e cortejos de carros. Em
Santo Ângelo, hoje, deverá ocorrer uma gran-
dc festa, com artistas e escolas dc samba.

Ao final de cada apuração nos municípios
menores, o eleitorado do PMDB sai às ruas
para festejar a vitória de Pedro Simon, alheio
a sua recomendação de não criar constrangi-
mentos aos partidos derrotados. Nas cidades
de Anta Gorda, Ilópolis, Tavares e Itatiba do
Sul, as primeiras a encerrarem as apurações,
houve batucadas e caravanas de veículos pro-movendo "buzinaços" até a madrugada.

Pinto
Em Anta Gorda, pemedebistas amarra-

ram um pinto pelos pés num estandarte com a
sigla do PMDB, ironizando o fracasso da
votação do candidato da aliança PDT/PDS,
Aldo Pinto, ante o olhar desalentado de pou-
cos pedetistas que ousaram sair de casa.

O vereador Constantino Picarelli, de San-
to Angeio, praticamente eleito para a Assem-
bléia Legislativa está coordenando as come-
morações no município. Ele passou todo o dia
mobilizando o eleitorado para o carnaval de
hoje.

Simon, porém, entende que essas manifes-
tações acabam gerando atritos entre os adver-"
sários e dificultando o entendimento com os
outros partidos, visando ao governo de coali-
zão que pretende organizar. "Além disto, a
situação do estado é táo calamitosa que náo
justifica", comentou.

Ao contestar a crítica de Simon, o gover-
nador Jair Soares afirmou que, em 1983,
recebeu o Rio Grande do Sul em situação pior
do que a que vai deixar para seu sucessor."Não endividei o estado, apenas rolei a dívida
que já encontrei. E a correção monetária foKa
que mais comprometeu as finanças públicas,
principalmente o seu endividamento."

Prometendo prestar contas de tudo o quefez, Soares observou que enquanto Simon diz
que sem a reforma tributária é impossível
governar, ele administrou o estado sem essa
reforma. "Nós perdemos aquilo que todo o
estado, entre administração direta, indireta,
fundações e autarquias deve: CzS 51 bilhõos.
Com as exonerações fiscais e incentivos fiscais,
o estado deixou dc arrecadar exatamente CzS
51 bilhões.""Se a legislação tributária não penalizasseo Rio Grande, nós não deveríamos nada e
teríamos qualquer coisa em torno de CzS 250
bilhões para investir em obras, mensalmente
no setor de infra-estrutura", disse Jair. Assim
que for dado o resultado oficial da eleição, o
governador vai procurar Simon, para, segundo
afirmou, acertar o envio de mensagem retifica-
tiva do orçamento do estado, caso o governa-
dor eleito ache necessário.
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Itamar anuncia vitória com 100 mil votos de vantagem
Belo Horizonte — Certo da vitória e pela primeira vez

arriscando fixar uma margem de votos para sua maioria —
mais de 100 mil votos — o candidato do MDP ao governo de
Minas, Itamar Franco, coloca em dúvidas os resultados que
estão sendo levados ao ar pela TV Globo e que o apontam
com uma desvantagem de 1,1% para o candidato do PMDB,
Newton Cardoso.

— A TV Globo está se permitindo uma manipulação de
dados que eu não entendo. Sc eu estou ganhando em todas as
regiões de maior densidade eleitoral e na capital, como se
explica que a toda hora a maioria para o outro candidato
cresça? Eu tive a informação de que eles têm uma projeção
que me coloca à frente. Por que então não dizem isso? —
indagou, sem esconder a irritação, Itamar.

O candidato somente hoje retorna a Belo Horizonte —
está em Juiz de Fora desde o dia 15 — e garante que não tem
qualquer dúvida quanto à sua vitória. Segundo informou, a
todo momento tem recebido ligações de correligionários e dc
jornalistas de várias partes do estado que lhe fornecem dados
que não batem com os divulgados pela televisão.

Ele espera sair de Juiz de Fora com uma maioria de 110
mil votos e com isso anular a desvantagem na Grande Belo
Horizonte. Espera, ainda, sair com uma maioria de 100 mil
votos do Triângulo Mineiro c semelhante margem no Sul e
Zona Metalúrgica.

Informado sobre a declaração do secretário-geral do
PMDB, deputado Milton Reis, de que o governador Hélio
Garcia e o presidente regional do PMDB, deputado Joaquim
de Melo Freire, não aceitam sua volta ao partido, conforme
anunciou durante a campanha, reagiu com rispidez : "Eu

tenho o compromisso, assumido com a dissidência que me
apoiou e até com o presidente José Sarney e o deputado
Ulysses Guimarães, de voltar ao PMDB. Se essa trinca
maldita, que levou o PMDB a esse desgaste horrível, não
quiser, ótimo. Se quiser, ótimo também".

Ele lembrou que foi fundador e militante do PMDB até
maio passado, enquanto o governador Hélio Garcia, por
exemplo, só chegou ao PMDB depois de passar pela Arena e
PP. "Hélio Garcia é arenista até hoje. Quebrou toda a
tradição de mineiridade do PMDB. Melo Freire é outro. Ele
deve se lembrar de quando tentou cassar o mandato de Israel
Pinheiro, Milton Reis veio ao meu gabinete quando quis
entrar no PMDB".

O candidato do MDP disse que só não voltou ao partido
porque quer homenagear a dissidência do PMDB que o
apoiou na campanha. "Quero 

que sejam os dissidentes a
abonar a minha ficha". Ele deve acertar seu reingresso no
PMDB através da direção do partido em Juiz de Fora, onde
tem domicílio eleitoral. "Não tenho nenhuma aflição porque
eles dizem que não me aceitam. Fui fundador e lutei muitos
anos pelo partido, mas não vou pedir dc joelhos para voltar",
garantiu.

Newton vence apertado
nos "burgos 

podres"
Belo Horizonte — Tancredo Neves usou a expressão

"burgos 
podres" há quatro anos, referindo-se aos municípios

controlados pelo Palácio da Liberdade, e definindo-os como
aqueles grotões mineiros submetidos ao mandonismo mais
severo, "municípios sem alma cívica, dominados pela subser-
viência e pela submissão". Era ai que o então governador
Francelino Pereira esperava livrar uma frente de 600 mil votos
para o candidato do PDS, Eliseu Resende, tal como esperava
há um mês Hélio Garcia, para o candidato do PMDB, Newton
Cardoso. Mas, pelos resultados parciais já conhecidos, de 34
destes burgos, que cm 1982 deram a Eliseu uma frente de 200
mil votos, não se confirma a expectativa do Palácio da
Liberdade.

Esses 34 municípios tinham há quatro anos 367 mil
eleitores, número que aumentou agora para 432 mil. Até
ontem à tarde, já eram conhecidos os votos de 89 mil 326 dc
seus eleitores, para governador. E 58,5% tinham optado por
Newton Cardoso e 41,5% para Itamar Franco. Em 1982,
nesses municípios, Tancredo Neves teve apenas 10,7% dos
votos válidos, pouco mais de 27 mil, contra 227 mil para Eliseu
Resende, que teve quase 89%.

Em São João da Ponte, no noroeste de Minas, por
exemplo, Tancredo teve 191 votos, contra 7 mil 457 de Eliseu.
Hoje, o candidato do Movimento Democrático Progressista já
contabilizou ali 1 mil votos, contra 1 mil 738 para o candidato
do governo. Em Morada Nova de Minas, na região metalúrgi-
ca, que deu a Tancredo 70 votos e 1 mil 743 para Eliseu,
Itamar venceu Newton.com 1 mil 570 votos, contra 1 mil 314.

Além desses municípios, foram considerados nesta análi-
se os seguintes: Alto Rio Doce, Aracitaba, Brasília de Minas,
Cachoeira de Minas. Carmo da Mata, Conselheiro Pena,
Coração de Jesus, Ervália. Espinosa, Ferros, Ipanema, Itama-
randiba, Itanhomi, Itapecirica, Manhuaçu, Mutum, Nanuquc,
Salinas, Santa Maria do Suiaçuf, Corinto, Coronel Pacheco,
Jacutinga, Juruaia, Lajinha, Mantena, Mariana, Porteirinha,
Rio Preto, Santana da Vargem, São Francisco, São Joáo
Evangelista e Taiobeiras. Alguns deles, como Mariana — que
já foi a primeira capital e é a mais antiga cidade mineira —só
se enquadravam na definição de Tancredo por causa de sua
submissão ao Palácio da Liberdade. Mariana deu a Tancredo
893 votos e 9 mil 541 a Eliseu, elegendo também o candidato
do PDS a prefeito, apoiado pelo então ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel.

Esse comportamento dos "burgos 
podres", que mostram

uma inesperada independência, pode explicar em parte a
virada esperada por Itamar Franco nos resultados divulgados
tanto pela TV Globo, como pela Rádio Itatiaia, que ainda
davam Newton Cardoso na frente, ontem à tarde. A rede dc
televisão, que em 1982 chegou a.darum___[ente de mais de 100
mil votos para Eliseu, bancando sua vitória (quando o
JORNAL DO BRASIL, quatro dias após a eleição, dava uma
foto de Tancredo Neves na primeira página, como vitorioso, a
TV Globo ainda anunciava uma frente de quase 40 mil votos
para Eliseu Resende) mostra-se agora mais cautelosa, consi-
derando como indefinida a votação, mesmo quando anunciou
as lóh uma frente de 44 mil votos para Newton Cardoso, já
apurados 48% dos votos. Seus analistas jogam com a possibili-
dade de uma virada, dando a Itamar uma vitória de 100 mil
votos de frente. E que, após o fiasco do esquema montado há
quatro anos — em "que não se percebeu que os juizes das
comarcas apuravam primeiro os votos dos "burgos 

podres" e
só depois os das sedes das comarcas — estão agora advertidos
para o fenômeno.

Itamar Franco, segundo seus assessores, continua cm
Juiz de Fora, confiante na vitória, enquanto Hélio Garcia
espera uma definição descansando nas praias cariocas e
Newton Cardoso está em lugar desconhecido.

Pemedebistas querem
pacificar o partido
Belo Horizonte — Ainda indefinida a elei-

ção para o governo de Minas, os políticos peme-
debistas começam a pensar na necessidade de
pacificação do partido no estado, independente
da vitória de Newton Cardoso (PMDB) ou
Itamar Franco (MDP). Todos sabem, no entan-
to, que a tarefa não será fácil.

O governador Hélio Garcia e o presidente
regional do partido, Joaquim de Melo Freire,
deixaram claro ao secretário-geral do PMDB
nacional, Milton Reis, que não aceitam o já
anunciado retorno de Itamar ao partido. O
próprio Milton Reis destaca porém que a questão
terá de ser resolvida "com cabeça fria porque
ainda há muita mágoa de lado a lado".

Aécio Neves, neto de Tancredo Neves,
embora ressalvando que 

"ninguém de responsa-
bilidade pode fazer uma previsão sobre o resulta-
do da disputa pelo governo", sentenciava que o"governador de Minas, qualquer que seja ele,
não poderá correr o risco de governar com o
PMDB dividido". Com o que concorda o líder do
partido na Câmara, Pimenta da Veiga, para
quem, apesar de árdua, a tarefa será cumprida a
contento "e Minas não faltará à regra do PMDB
nacional".

Redutos já não são tão fiéis
Belo Horizonte — Duas vezes prefeito de

Contagem, o candidato do PMDB, Newton
Cardoso, acostumou-se a ter nas urnas da
cidade, índices superiores a 90% dos votos
apurados. Este ano, na mais decisiva de todas
as eleições que enfrentou, Newton enfrenta
uma novidade: Contagem ainda é seu domínio
eleitoral, mas já não vota em seu nome tão
maciçamente como antes e somente em torno
dos 60% dos votos apurados são para ele.

A disputada eleição em Minas está revê-
lando o enfraquecimento de outras estrelas em
seus tradicionais redutos eleitorais: o governa-
dor dò Distrito Federal e ponto de apoio do
candidato do MDP, Itamar Franco, José Apa-
recido de Oliveira, vê Itamar vencer em sua
cidade, Conceição do Mato Dentro, por uma
pequena margem de votos; o ministro Aurelia-
no Chaves também assiste a uma vitória aper-
tada do candidato em sua terra, Três Pontas; o
presidente da Assembléia Legislativa, Dalton
Canabrava, assiste à derrota de Newton Car-
doso em Curvelo, sua base eleitoral; o candi-
dato a vice de Itamar, Aécio Cunha, está
enfrentando a derrota em sua cidade, Teófilo
Otoni.

Dos grandes da política mineira um dos

poucos que ainda enfrenta com tranqüilidade
os resultados de sua própria base eleitoral é
Itamar. Em Juiz de Fora vem obtendo cerca de
mais de 85% dos votos apurados. O governa-
dor Hélio Garcia é outro que tem motivos para
comemorar: Newton Cardoso está muito bem
em Santo Antônio do Amparo.

O secretário-geral do PMDB nacional,
deputado Milton Reis, também assiste à derro-
ta de Newton Cardoso, em sua terra, Pouso
Alegre, onde Itamar tem o dobro da votação
do candidato do PMDB. O piauiense Franccli-
no Pereira, que, em eleições anteriores, sem-
pre conseguiu boa votação para seus cândida-
tos no Vale do Jequitinhonha, assiste essa
região dar maioria de votos para Newton,
quando o ex-governador apoia Itamar.

O alto índice de votos nulos e brancos
nestes redutos eleitorais demonstra também
que suas lideranças não conseguiram, este
ano, convencer seu eleitorado como no passa-
do. Em Contagem, o índice de nulos e brancos
é superior a 15% na disputa para o governo do
estado e mesmo em Belo Horizonte, o elevado
índice de votos nulos e brancos demonstram
que a acirrada campanha acabou por confir-
mar a indefinição do eleitorado.

Amazonino marca festa da
vitória para sexta-feira

Manaus — O candidato da Aliança Demo-
crática ao governo do Amazonas, Amazonino
Mendes, convocou a imprensa para anunciar
sua vitória e convidar a população para uma
grande festa na próxima sexta-feira. O anún-
cio, entretanto, não tem ainda o respaldo dos
números oficiais, nem extra-oficiais que estão
sendo divulgados pelas emissoras de televisão,
os dois principais jornais do estado e a central
de informações da Radiobrás/EBN. "Os dados
são da nossa central dc computadores, que nâo
dão uma vantagem de 14% no total", garantiu
Amazonino Mendes.

O candidato da oposição, Artur Virgílio
Neto, do PSB, e da coligação Muda Amazo-
nas, também convocou uma entrevista coletiva
fornecendo dados diferentes. Artur Neto dc-
nunciou, ainda, assessorado pelo estatístico do
Instituto Nacional dc Estudos da Amazônia
(Inpa), Álvaro Vieira, que a apuração na
capital, que continua apontando equilíbrio,
com vantagem de cinco pontos para Amazoni-
no Mendes, está sendo dirigida pelo governa-
dor Gilberto Mestrinho. "Os números eviden-
ciam que está havendo manipulação de ur-
nas", afirmou Álvaro Vieira.

Segundo Artur Neto, a apuração das urnas
da periferia daria, necessariamente, uma van-
tagem a Amazonino Mendes, o que criaria o
clima de vitória e desanimaria os fiscais do
Muda Amazonas. Além desse problema, que
impede, no momento, uma avaliação correta
dos resultados das eleições, há outro que torna
difícil o trabalho dc computação dos votos: o
interior do estado, cujas informações são con-
traditórias.

Segundo estimativas dos auxiliares de
Amazonino Mendes, que dispõem de seis
computadores, cie já obteve em 40 dos 59
municípios no interior, 50 mil 764 votos contra

32 mil 833, de Arthur Virgílio Neto. No comitê
do candidato da oposição, onde há apenas um
computador, os dados disponíveis mostram
que a apuração foi concluída em 12 munici-
pios, onde Amazonino venceu com 2 mil 730
votos de diferença.

Impugnações
Devidamente credenciados pelo Tribunal

Regional Eleitoral circulavam ontem pelas
zonas apuradoras de Manaus três agentes da
polícia civil c o tenente PM Bernardo da
Anunciação, "para 

garantir a segurança e a
lisura do pleito", segundo o oficial.

Sob a proteção dc tropas federais, convo-
cadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o juiz
da 31* zona, Glacimar Damasceno, estranhou,
mas não tomou qualquer providência. O supe-
rintendente da Polícia Federal, Gustavo Go-
minho, comunicou o fato ao Comando Militar
da Amazônia e esclareceu: "Somente o Exér-
cito poderá entrar c fazer a segurança dos
locais de apuração e cabe à Polícia Federal a
investigação de qualquer crime eleitoral." In-
formado, o juiz desconversou: "Dom, foi o
TRE que mandou."

As denúncias dc fraudes duplicaram-sc
durante o dia de ontem, e tumultos e coníu-
soes aconteceram em todas as zonas. Ás 11 da
manhã, na 31" zona, o senador e candidato à
reeleição Raimundo Parente, do PDT, por
pouco náo trocou murros com o advogado
Paulo Feitosa, da Aliança Democrática. Na
mesma zona, o juiz flagrou o roubo por um
fiscal da Aliança dc dois blocos de boletins de
urnas, de uso exclusivo do TRE, c a transfe-
rència de votos de um candidato a deputado
federal para outro, da mesma Aliança. "Eu
expuLsei o mesário. mas náo abri inquérito.
Vou esperar uma segunda vez", disse o juiz.

DIREITOS.
DO CIDADÃO

15% de desconto e 1 ampliação grátis.
A Fomar está oferecendo para todo cidadão que revelar e
copiar seu filme, 15% de desconto e mais uma ampliação

da foto que escolher, inteiramente grátis.
Filme 110 e 135mm 1/2 QUADRO você ganha 1 ampliação
13x18
Filme 126 você ganha 1 ampliação 20x20
Filme 135mm você ganha 1 ampliação 20x25
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NATAL EM DISNEYWORLD,..
REVEILLON EM TIMES SQUARE.

NOVA YORK
NOVA YORK

Participe dessas festas com as mordomias que só mesmo a BEL AIR
tem estrutura para oferecer a você.
O fascinante mundo das compras em Miami e Manhattan com sofistica-
das boutiques. Os maiores e melhores Shopping Centers do Mundo.
Ah! a 5a. Avenida, Greenwich Village e os Shows da Broadway, que ma-
ravilha! E por sinal, recomendamos dois: "Cat's" e "Forty Second
Street".
O programa inclui:

Festas de Natal em Disneyworld e Re-
veillon em Nova York.
Citty Tour incluindo o magnífico Central
Park.
Panorama da Cidade vista do alto do
Empire State.
Guias brasileiros acompanhando o gru-
po, durante todo o percurso.Traslados.
Hotéis de 1. Categoria:
Pavillon - Marriott e Hyatt, ou Doral Inn.

Apenas 30 lugares.
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Vá com a BEL AIR VIAGENS ao Mundo de Disney e concorra a um
carro por dia (CHEVROLET CAVALIER )e outros valiosos prêmios,
sorteados de 15 em 15 segundos.
São 15 dias de uma viagem realmente sensacional.

Vôo direto a Orlando ( Flórida), li 
'

Disneyworld (2 dias) e Epcot Cen-
ter (2 dias),

Todas as atrações da Flórida, in-
cluindo Sea World (tudo sobre o
mundo submarino) e Busch Garden
(um passeio à exótica África) e Ca-
bo Kennedy (a tecnologia espacial),

Miami (compras): visita aos maio-
res e melhores Shopping Centers da
Flórida

Hotéis de luxo c/ café da manhã,
Cruzeiro de 3 dias às Bahamas
(opcional),
New York (opcional),
Guias e Coordenadores brasileiros
acompanhando o grupo durante to-
do o percurso.

r f W T »

Saídas*
Janeiro: 06/13/20 e 27
Fevereiro: 03/11/18 e 25

&
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una do Castello
O martírio de
Marco Maciel

ministro Marco Maciel está deprimido e
pronto, intimamente, para deixar o Ga-
te Civil caso o presidente José Sarney
ira dispor do cargo para ali alojar outro
,e. Com mais quatro anos dc mandato
o senador, poderá retornar ao Congres-
; dedicar-se, tão logo baixe a poeira
ntada pelo episódio eleitoral do último
ido, a tentar reorganizar o PFL — ou a
;obrir outra alternativa partidária para
eles que, como ele, dissentiram do regi-
autoritário e ajudaram a fundar a Repú-
a do PMDB de Tancredo Neves e de
sses Guimarães.
Mergulhado em reflexões sobre o seu e

uturo político do país às vésperas da
alação da Constituinte, não tomará atitu-
alguma que possa criar constrangimentos
a o Presidente. Vive seu calvário particu-

, agravado pela acachapante derrota sofri-
pelo PFL em Pernambuco. O calvário de
íciel teve início com a posse do governa-
r Roberto Magalhães, passou pela troca,
e ele não desejou, do Ministério da Edu-
;ão pelo Gabinete Civil e não tem data
ta para acabar. O ministro é prisioneiro
uma situação que independe de sua

ntade.
Enfrentou, no plano estadual, três anos

um governo que, para dizer o mínimo, lhe
i hostil. Magalhães começou removendo
irtidários de Maciel de cargos no governo,
i tímido no apoio à candidatura dele à
:cessão do Presidente João Figueiredo e
io cuidou com competência do acervo
jlítico e partidário que Maciel lhe deixou.
.deriu, e foi até à eleição de prefeito do
ecife, ao projeto de Maciel de tentar
stabelecer, em Pernambuco, uma espécie
e centro democrático, que eliminasse a
ostumeira radicalização que ali ocorre entre
ireita e esquerda.

Magalhães abandonou o projeto às vés-
«ras da escolha do candidato do PFL às
:leições da semana passada e rendeu-se à
orça do poder econômico e político da área
nais conservadora do espectro social do
:stado. O que Maciel conseguiu com seu
.sforço para derrotar o deputado Miguel
\rraes foi apenas evitar uma vitória do
?MDB que, embora enorme, poderia ter
>ido extraordinariamente maior. Conhecido
pela fama de político hábil que sempre
conseguiu driblar as dificuldades e, ao cabo,
pagar por elas um mínimo preço político,
Maciel saiu da eleição seriamente ferido.

Perdeu porque o usineiro Josí Múcio
Monteiro foi derrotado, a professora Vlarga-
rida Cantarelli, invenção política inteira-
mente dele, ficará em quarto ou quinto lugar
na corrida por uma das vagas ao Senado, e
revelou-se inútil, enfim, o conjunto de recur-
sos políticos, econômicos e administrativos
que utilizou para continuar mantendo o
controle sobre o estado. De quebra, expôs-
se em demasia no seu apoio a Antônio
Ermírio em São Paulo — e lá, como chefe do
Gabinete Civil, terá, agora, que negociar
com um governador eleito que mais de uma
vez já pediu sua demissão.

Se foi posto sob suspeição pelo PMDB
desde que atravessou a Esplanada dos Minis-
térios e passou a ocupar o segundo cargo
administrativamente mais importante da Re-
pública, não conseguiu exercer, na prática, a
condição de primeiro ministro que lhe pare-
cia reservada por seus naturais dotes e por
sua estreita amizade com o Presidente José
Sarney. A reforma econômica do cruzado
diminuiu o brilho da estrela de Maciel e
iluminou feericamente a posição dos minis-
tros das pastas econômicas. O difícil quadro
da economia nacional não sugere que brilha-
rão menos Funaro e Sayad.

A vitória do PMDB, que é também a
vitória do Presidente da República, empurra
Maciel para a situação mais incômoda entre
aqueles que passaram a viver os ministros
derrotados. A ele, os correligionários do
deputado Ulysses Guimarães atribuirão os
eventuais insucessos de suas reivindicações
junto ao governo, a origem de manobras que
possam beneficiar seus adversários e o em-
perramento de processos que o Gabinete
Civil venha a segurar por ordem do Presi-
dente.

Na República do general Ernesto Geisel
e nos primeiros anos chrKepuWica do gene-
ral Figueiredo, tudo de genial ou de mal que
brotasse do Palácio do Planalto era atribuído
à influência do ministro Golbery do Couto e
Silva. Era coisa do Golbery. Desde fevereiro
passado e até quando não se sabe, tudo que
contrarie os interesses do PMDB será debi-
tado na conta do chefe do Gabinete Civil.
Como se o político que ali, porventura, se
encontre ancorado goze de autonomia para
implementar diretrizes na direção oposta à
desejada pelo Presidente.

Até onde a vista possa alcançar ou até
que se produzam novos fatos, Maciel parece
condenado a permanecer amarrado na ca-
deira onde ora senta como um São Sebastião
da política de Sarney — flechado por todos
os lados, sem ter como escapar, por enquan-
to, do martírio. Ante a proporção da vitória
colhida pelo PMDB e, principalmente, ao>tí
a crescente oposição que sofre paj3 que
Sarney o despache, Maciel tornou-se um
símbolo da autoridade preservada do Presi-
dente.

O ministro será obrigado a administrar
seu drama.

Ricardo Noblat
(Intonno)

EXCURSÕES

NATAL & REVEIUON
1) POUSADA 00 MO QUENTE 09 DIAS.
2) FOZ DO ISUAÇU-AR6ENTINA

8 PARAGUAI.
3) POÇOS DE CALDAS
4) BD.HISTÚRICAS-6RUTA DE

MAQUINÉ-TIRADENTES
a SAO J0Í0 DEI REI

5) VALE DO ITAJAl

.07 MAS.
05 Dl AS

. 05 DIAS

. OS (MAS
B) ÍLÜÃ DO BOI (HOTEL SENAC)_ 05 DIAS
7) CAMPOS DO JORDÃO 05 DIAS
S) ROTEIRO DAS ECLUSAS 04 DIAS
9) CID.CRIANÇA-PUY CENTER

¦ SIMBA SAFARI . 03 MAS

20 • 27 DEZ.

. 21 a 28 DEZ.

.23130 DEZ.

23 ¦ 30 DEZ.
. 23 8 30 DEZ.
.23 8 29 DEZ.
. 24 8 30 DEZ.

24 a 30 DEZ.

.24e31 DEZ.

jm BARILOCHE
RioCuitlihaJoinville.Valedolldiai.toti«.PonoAlegre.Chui.Moniev«leo.PunladtiEsteBu«iOTAires.BARllOCHE.
Neuüuém.Baia Bianca Mar-del Plalala Plata.B AlBES.Sanla Fé.RessIénca.Pilconviyo.ASSUNÇAO
Puerlo Pies Stioessnei.Fq; do Iguaçu.CuntÈa,Rio.

DUMÇÀ0: 71 «lu - MlMS: IQ HiMBM. 07. 11, I» .ar. 03. 07 Ftt: 07 mx. IMT.

PORTO SEGURO - BERÇO DO BRASIL
Rio Guaiapati Ilha do Boi 5 Mateus Porto Segum.Cotoa Veimeltw.Santa Ctiu de Cabtalia.Monie Pascoai.Vitona.Rio
DUMÇÍO.07 «at - MUDAS: 07.15 D.l.1008. - 05.1M0.i5 JMt
01.07,15,21 Fa»; 05.12.10.» Mar; 05.15.20.27 Abr; 07.14.21 *a\. 1007

PROGRAMAS ESPECIAIS NA POUSADA DO RIO QUENTE
AMÉRICA CANTA 30 a 7 DEZEMBRO NATAL NA POUSADA 21 a 28 DEZEMBRO

0 MUNDO NA POUSADA 14 a 21 DEZEMBRO REVEILLON NA POUSADA 28 a 04 JANEIRO

POUSADA DO RIO QUENTE - AÉREO
LAZER TOTAL - Santos Òumont-Pousada(Hotel Turismo.-Santos Dumont.
DURAÇÃO :08 dia* - SAlDAS.-Todoa oa Domlngoa

PCÇ0S DE CALDAS
Ro.Reserxle.Eng' Passos,Slourenço.Caxarrbi_,Pouso Aleate.Pocos de Caldas.Andradas.ÀQuas da Prata.ltaiubá.
Venceslau Btis.Lotena,Resende.Rio DURAÇiO: 04 íbi * ¦--.-¦¦ SAÍDAS: Todas aa Saa.lalraa.

CIDADES HISTÓRICAS
C/GRUTA DE MAQUINE
Rio.Ouro Pieto.Sabara.Manana.Congonhas.Belo Hotuonte.
Pampulha.Snle LagoJS.Cçrdisburço.Gruta de Maquine.
B.itbacena.Rio. - DURAÇÃO: 04 (fias
SAlDAS. 27 Not 1906.

CIDADE DAS CRIANÇAS
PLAY CENTER-SIMBA SAFARI
Rio.Costa Vefde.Angra dos Reis.Patali.Ubatuba.
Cataguatatuba.Sâo Josi dos Campos.SáoPaulo.PlayCentei.
Sao Reinarão do CampoSimõa Salan.Rio
DURAÇÃO: 03 alas
SAÍDAS: 20 No». 1000.

TERMAS DA POUSADA DO RIO QUENTE
05 DIAS NO HOTEL TURISMO *""

"Rra.Batbacerâ 
Belo Hon_onte,Três Manas.Cnstalina,Brasilia.Cidade Livre.Cidades Sa!élites_Anápolis.Goiâma.Caldas Novas

(Pousada do Rio Quente-Hotel Turismo 5 esttelas),Uberlândia.Uberaba^ra»â.Ribeiiào Pteto.Camoinas.Sao Paulo.Rio.
DURAÇiO:!! «Ias-SAÍDAS: 04.11 0*110*0. -II.M. 15,22.3» Ja.
05.12,10 Fai; 05,12.10* 20 mr; 07.21 Mr; 07.14.11 Mal; 04,11 Jn 1007

CRUZEIROS MARÍTIMOS LINEA C
VERA0 1986/87

EUGÉ&íu 
'Z":OMU 

09,01, HUTA I 09/02, PMTAI118/02, CAMA*AL 28/02,MMItfOfKl 09/03/87

EURICO 
"ClHOMifU 07/01, TERRA DO FOM 24/01. PMTA 17/G2. CMUM1 27/02/87.

EXCURSÕES PERMANENTES
NAVEGANDO PELO AMAZONAS

R i^^^^^TCt

FASCINANTE VIAGEM DE NAVIO
PELO MISTERIOSO RIO AMA-
ZONAS.

Rio.Gov Valadarej.Fei. a d* Santana, '

MaceiO.Garanhut.Cimptna Grande.Joio
Passo». Natal. Mo» joró.Fonalaia. íngua.
Camocin.Parnaiba.Teresina.Sao Luiz.
Belém. 05 dias navegando pelo Rio Ama

.zonas,Manaus.

10* DC Ombus-volta «mio
DURAÇÃO: 23 «M.
SAIOAS:' 15 Du. 18SS.
07 Jan; 00 Fav; 11,31 Mar. IBS7
IDA [ VM.TA Of AVIÀO
DURAÇÃO: II «ao
SAÍDAS: 27 Du. 1000.
19 Ja*; IS Fat; 23 Mar. 1007.

FOZ 7 DIAS
MBEHnNA„PA_MSUM - Mo, Rao.li-
tro. Cvittba, VI* Valha, Ponla Bros-
u. Baarapaovo, Catarata» dt Iguaçu,

Suai 

(Ro. Rtu. StrttMBtr), Ar-
ia (Putrtt tyuza, MIsiIoms),
M, S. Pouh, Rio.

VIAGEM AO SUL
A moll ctmpIMi iicursâo ot sul dt
pais iDftngondo SANTA CATARINA,
PARANÁ, RIO ORANDE 00 SUL - RE-
SIÕES 00 VILH0, UVAS E 00 CAFÉ.

22 RO*: 0*.
00. IS, 17, II, 20,tktn. 1100. M,
07,10.11. H.IS. 1710,21,23.29,
29 Jan; 02. «. 00. 99. 12. 14. 19.
21.20. 29 ta»; 09.01. 14. 19. 21.
29. 29 mm. 1997

ROTEIRO GUARANI
(NÜorrO) - Attaaçla, Paraguai, Ar-
toaUao, Fu do Iguatu, Natpu, Giui-
ra, Ptottit FhnW, Sul da Oratl.
DaraçOa: 12 «aa

Ma pHo WorU. volta pala Sarro. Slt
Pada, Curitiba, Ptnnoguá. JodnrlDt.
Blumenau. Ralai. Camboriú. Florton*-
ptMs; Crtsdúmo, Torro». P. Altgrt,
Caracol, Conti», Gramada, Cuia» da
Sul, Oaribtldl, Btrtt Bonçatvo», Nov»
Hamburoo. Lago», Vil Vtlh», Poma
Ortoaa, Londrina, Slt Poulo, Mo.
DuraçSo: 14 dlaa

MATO GROSSO
PANTANAL - PONTA PODA S EST - 90-
UVIA-CoAlttçatmoHmtMorios»E»-
tado do SraiH, Mo, S. PMdt, Campi-
nat, Mb. Pratt. Ubtrtltdlt, Randa**-
ptN», Cuiabá, Ctmpt Brando, Corurn-
b*. Puerta Soam (BtiMt), Dawa-
dt». PONTAPORA. Podrt Juan Cato-
(tra, Prw. fmdMtt, Slt Pméí, Ata.
OwaçAo.lIMaa

99. 29 tn. 1999. 99. 00, 13,
10. 20. 29 |M| 02. 07. 10.21.29
f; 00.12.11,23 mar. 1097,

SUL 00 BRASIL C/FOZ
IGUAÇU
Mi. Curtibt, PiTMMuá, Mftvtto.
tjuma*a«,_Voto d* Kajai. Cambaria,
RtrtMApoHt, CHICIMU, TlfTtt, 0%^
rte, PMtt MtQfi. Nova HswbufQt,
Oramadt, Caaoia, Caieota da Caracol.
Caxias dt Sul. UJai. Mo Ntgra. Curi-
Uba, Via Volto, Foi dt Iguaçu. Ra.
Pra». Strtttintr (PARA8UAI). Putrtt
Iguazu (AR8ENTINA). Ouanpuava,

99. II. 20 daz.
1900.93.09,97,10,11.13.14.11.
21.29 lan; 03.07,10.14. II. 22. ZI
fav; 09, 11.14. II. M mar. 1997.

POUSADA 00 RIO
OUENTE7-a: ::• «"«ada • Mo. s*> Ponte,
Mb. Rolo. Calda» Novo» (HoM Pou-
tada e/Fanala Camptati). CtmplMt
Mt.

99.11 tn. 1999.
99, 17, 23 fan; 99. 13.17.291**;
97.14. 21 mar. 1997.

NORDESTE
MARAVILHOSO
IDA DE ÔNIBUS - VOLTA DE AVlAO -
Vlagom por I Etttdtt dt Ora* • Mt
dt Jantlro, EtpMü SaMt, BtMt, Sor-
gipo, Alagoas, Parntmbueo. Paraíba,
Kit Branda dt torto. Caari (Ma dt

).
Duraçlo: 14 «aa.

Itaraçto: 17 «aa.

00.11
tn. 1010. 03. 09. 07. 00. 11. 12.
14. 19. 17. 19. 29. 29. 29 |aa; 93.
09. 09. 12. 14. 19. II. 29. 21 Ia»;
90.12.19.21.29 mar. 1997

ROTEIRO 00 OURO
(INÉDITO) • PRAIAS • SERRAS • TER-
MAS - ESTÂNCIAS
Ma. Curitiba. Jttarito. Mumtnau. Ita-

, pomo, ntrlantpa*!, Santa Amara
ÍCaMai da Imptratrli), Ttrrt». Porto
Magra. Etttndt Santa Itabal. Novo
Hamburgo. Oramadt. Cantil (Hotel
La|t dt Podra). Curitiba S. Paula. Slo
Jate da» Ctmpt», Caraguatatuba.
UtaDuta. Parati.
Duraçto. 12 «aa

00. ISdaz. 1000.03.10.17.24|aa;
02. 97, 14, 21 Mr.IL 14. 21. 20
—c; 04,11. no». 1007-

BRASÍLIA _ ;
CALDAS NOVAS - ARAXA • TRlANBU-
L0 MINEIRO • 5 DIAS NA POUSADA -
Ma. Itrbocona. Mt Horizanto, Tri»
Morto». Crtttttoa, IraiHIa. Cidade LI-
»rt, Cidadã» SiMM»i. Aniptll».
QeUnia. Caldas Nova» (Pouuda dt
Ml Quarta) Htlll Turismo - S EMrt-
lis). Ubtrtlndla. Uberiba. Araiá, M-
btirlt Prata, Campinas. Slo Pauto.
Rto.
Duraçlo: 11 dlaa
SaMat:

94,17
tn. 1999. 90. 99. 13. 19. H. 29
|M; 91. 09.17. U tav: 99. 12. II.
14m_tn9t09.imHr.1M7.

TRANSBRASIL
ORANDE CIRCUITO IRASILEIRO - Mt.

Ma. Core», Mo TocantlM. Naãaratriz,
Otlèm, Minu» (OPCIONAL 0E
AVIA0). CtttMW. Captntmi. Sotta
Inaz. Slt Luiz. Orate do Uattot. To-

Sobrol, FtrtUui. Mataar*.

24 no»; 02. 01. 19 daa. 1199.

ROTEIRO DAS MISSÕES
ARGENTINA - PARAGUAI - 0RASIL -
Rit. S. Paulo. Curitiba. Irai
ITtormos). Santa Angolo. Numas da
Slo Miguel. Sto Borja. Santo Tom».
Pousadas. Minas da San Ignicn.
Mini-Encarnacion. Asunción. Foz do
Iguaçu. Guaira. Miringi. Londrina.
S Paulo. Rio
Duração: 13 dlat.
SaMat:

OS. <et IMS. 04.00. 10,14.
I *. 23 Isa: OJ, 07. IZ. 17.20 ftt:
07.U.::!_.ar;0J.0*.17_H.2Setr.t7

11 daz. IOM. 01,00.1S.ZJ.J0|on.
0112.10 In; 00.12.10.20 mar; 07..
ZI aer. 1M7.

BAHIA
CAMINHO DO DESCOBRIMENTO - Mo
doJsnako. Gotrorntdtr Valadares.
TtOdio Otoni. VHírta da Conquista. Jo-
qui* Feira dt Santana. SALVADOR
(OS dia*), llabuna. Ilhéus. Porto So-

Íuro. 
Momo Pascoal. Sama Cruz de

abrtlla. Vitoria. Guarapari. Ria da
Janeira. Regresso opcional de atrito,
do cidade de Salvador no IV |oni»õ|
dia da aicursto
Duraçlo: 11 dias.

Si*odor. itibuiu, Ptrtt Stgura,
Mann Ptteaal. VMrii. Oaaraaarl.
Ctmpt», Ntortl (Ptntt), Mt.
Duraçto: 29 «aa

10 daz.
1.171»»: OS.IMI. OS. 17. lllan:

II mar: 1M7.

ARGENTINA
SUL 00 BRASIL - S Patd». Curitiba.
Paranaguá. JaimrWo. Ilumina», Ri-
jai. Cambtrlú. nerlanOpeüs. Torres.
Gramado. Canela. Carecei, tovt
Himburgt. Cuias do Sui, Plft» Alt-
gre. Petots» cnm. MONTEVIDEO.
Punt» del este. buenos aires is
dias). Tigre a Delta dol Pirani. Mir
dol Rata. luanos Aires. Mantovidte.
P Alegre Curitiba. RH.
(Mraçto: II dlaa
SaMat:

IJtoZ.19M.lt. 19
|a«:Hta*; limar. 1117.

05. ZJ daz. 1IM. 07. 12.
19. ZI. 77itlUB_.il, 10. 2S fa*:
00.1l2Zmer:03.IO,1MOo»r.OS.
17 mel. 1007.

FINANCIAMENTO
EM 02 ou 03 VE^ES
S/JUROS OU ATE
4 PAGAMENTOS

CHILE
DO ATLÂNTICO AO PACÍFICO • Rio.
Curitiba. Fei. Asiunçto. Sta F0. Car-
doba.(Travessia dos Andes). Santia-
oo. VIAa dei Mar. Rogito dos Lagos
Chilenas. Barüocho. BauBHnca. Mar
oX Plata. luanos Aires. Montomdto.
Punta dol Esle. Porto Alegre. Curitiba.
Ru
Duraçlo: ZS • 30 dias
Saidtt:

03*»1. UM. 07. 11.
|ik: 0] !¦•: 00 aar. I»»7.

URBIetORBI

Pg^ES&ST^^-tft&SS 
' '

MATRIZ-RUA SÃO JOSÉ. 90 gr.2003 5
TeU:252-6156(PABX)242-0447/222-7579/242-8300 ?
EMBRATUR 00017-00-41-1 1
FlUAIS-COPACABANA-Av N S Copacabana. 7« gr 705 - Tel 236-0107 §
EMBRATUR 00017-01-41-5
TIJUCA- •. i Saens PenatRua C de Bonlim. 346 Loia 220 (G Vitrine da Ti|uca)
Tel 234-7397 • EMBRATUR 00017-03-41-2
NITEROI-Av Amaral Penoso. 36 SoDreioia 111 (Galeria Pm) Tei 718-4090
EMBRATUR 000617-82-41-9
IPANEMA-PAXTUR-Rua Vise Pirata. 330 Lo^a 105 - Tel 287-0999
BARRA-Av das Américas. 4790 - Sala 422 - Tel 325-9467-EMBRATUR 00017-02 41 9
SAO PAULO-Av São Luz. 187-2* Sobreloia Sala 30 (Gaiena Metrópole) Tel 231-2983
EMBRATUR 00017-04-41-6

^^^kWLWSS^títí. ^ ,~^£S

Ultunos resu ltad OS

Álvaro Dias (PMDB) 1.574,495
Alencar Furtado (PMB) 4l)S.123

Goiás
Henrique Santillo (PMDB)  345.430
Mauro Borges (PDC)  220.935
Darcy Accorsi (PT) 43.327

Pernambuco
Miguel Arraes (PMDB)  415.Ml
José Múcio Monteiro (PFL)  268.549

Santa Catarina
Pedro Ivo Campos (PMDB)  759.724
Vilson Kleinubing (PFL)  471.502
AmilcarGazaniga (PDS)  267.41Ü

Amazonas
Amazonino Mendes (PMDB).... 62.127
Artur Virgílio Neto (PSB) 53.262

Rondônia
Jerônimo Santana (PMDB) 59.412
Jacob Atallah (PDT) 34.723
Odacir Soares (PFL-PDS-PDC) 21.974

Espírito Santo
Max Mauro (PMDB)  260.553
Élcio Alvares (PFL)  166.301
Arlindo Vilaschi (PT) 39.801

Sergipe
Antônio Carlos Valadares (PFL) 19.907
José Carlos Teixeira (PMDB) 16.044

res(

y^°° 4$

fó

é^sm
m::

° rf>0

ã -funs/no
lua*t.'.."l i*nli .H.

SAIDAS:
21/12-23/12
11/01-19/01

a ^ 08/02-20/02

TEL:262-9677
Av. Nilo Peçanha, n° 501509

5? andar - Ed. De Paoli

coMonreu
0 MUNDO E SEU

[EUROPA
APROVEITE AGORA AS SUBSTANCIAIS RE0UC0ES Di

BAIXA ESTAÇÃO
4 magníficas excursões

EUROPA
MARAVILHOSA

EUROPA
ESSENCIAL

PORTUGAL. ESPANHA. FRANCA. ITÁLIA
ÁUSTRIA. SUÍÇA, ALEMANHA.
HOLANDA, BÉLGICA e INGLATERRA.

SAIOAS:
Jin.-08. 15.22.29 05.12. 18.29

05.12. 19. 26

ITÁLIA. ÁUSTRIA, SUIÇA. ALEMANHA,
HOLANDA. BÉLGICA, INGLATERRA e
FRANÇA

SAlDAS:

EUROPA
FASCINANTE

Fev. -
Mar.-

lg)7
Nov.- 22
Jm.- 17.24 a 31

OCIDENTE
EUROPEU

Fev -07. 14,21 a 28
Mar -07. 14.21 a 28
Abr. - 04 s

ITÁLIA, ÁUSTRIA, SUÍÇA. ALEMANHA.
HOLANDA, BÉLGICA. INGLATERRA,
FRANÇA e ESPANHA
SAÍDAS:

Fav.-07. 14. 21 a 28
Nov.-22 Mar-07. 14. 21 a 28
Jau.-17. 24 a 31 Ur. - 04

PORTUGAL. ESPANHA, FRANÇA. ITÁLIA
SUIÇA, LUXEMBURGO. BÉLGICA e
INGLATERRA.
SAÍDAS:

Fev - 05, 28
Nov.- 20 Mar -05.26
Jan. - 08. 29

Nós fazemos . m
amigos voando. :3rKKnXiM-

RIO 0E JANEIRO:
CENTRO RUA MÉXICO. 21 LOJA

L

NOVO TELEF0NE.217-1840
IPANEMA RUA «SC.Dl PIRAJA. 547
LOJA » - TIL.:511-1840

CONSULTE-MOS SOBRE CONDIÇÕES OE PAGAMENTO
SloPiuta A, BngFa.«l__na 1501-tei (0111210-1666
Canxwias-SP Rua da Conceição 289 lei (0192)32 6198
Recite Rua Da Auiora.295-Sdla 101-leS. (0811222 -1599.222 4292
Saivadoi Rua Vise do Rosâno. 3 sí909-teB i0n>242-0?3i.242-937S
Porlo Alegie Rua oos Andiadas. H37 s/505-iei 10512)25-1062
Cuntta Rua XV * Novtmtito. 362 s 603-lel 10411222-8532
Belo Honronie Rua Go«aca_res. 71 y 1204-lei (0311226-3335"Consulte seu Agente de Vagens

EMBRAtUR 00002-00-4!-9

JORNAL DO BRASIL

Casag|iDecoraçáo 

PARA SUA
CASA FICAR
MAIS BONITA.
Domingo, no seu Jornal do Brasil.
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PMDB faz as maiores bancada. hiBania
Salvador — O PMDB c os partidos da

coligação "A Bahia vai mudar" já tèm garanti-
das 23 das 39 vagas na Câmara dos Deputados,
podendo obter mais uma quando forem compu-
tados os votos brancos. Ao PMDB caberão 15 a
16 cadeiras e o ministro das Comunicações,
Antônio Carlos Magalhães, deverá ter seis se-
guidores na Câmara. As projeções estatísticas
da oposição garantem para o governador eleito
Waldir Pires maioria de 35, no total de 63 vagas
da Assembléia Legislativa. Com os votos bran-
cos, o número poderá atingir 37 cadeiras."Na bancada federal o Jonival Lucas se
elege e leva mais dois do grupo dele: Jairo Azi e
Sérgio Brito. O Antônio Carlos tem o filho, Luís
Eduardo, o Benito Gama, o Etaldo Tinoco e o
irmão, Ângelo Magalhães, enquanto um grupo
ligado a ele disputa as outras duas vagas",
analisa o deputado Jutahy Magalhães Júnior,
numa radiografia que coincide com os dados em
mãos do futuro governador eleito Waldir Pires:"Na mais otimista das contas, o Antônio Carlos
chega a sete federais mas, na ponta do lápis, até
agora, fará seis".

Continua assustando a percentagem de vo-
tos brancos e nulos na disputa para o Senado. Já
eleitos Ruy Bacelar e Jutahy Magalhães, chega-
va ontem a 52,6% o número de brancos e nulos.
Para a Câmara dos Deputados e Assembléia
Legislativa, esse número atingia os 38%. Para o
deputado Jutahy Magalhães, "se beneficiarão as
bancadas de centro esquerda, pois o branco e

nulo na zona rural ultrapassa os 50% para
deputado e, assim, ganha um peso grande o voto
urbano"."A bancada nos surpreende favoravelmen-
te", disse Waldir Pires ao tomar conhecimento
dos prováveis eleitos até o dia de ontem. Dos 24
oposicionistas que deverão chegar à Câmara, o
PCB elegerá seu postulante, Fernando Santana,
e o PC do B pode fazer os dois concorrentes,
Haroldo Lima e Lídice da Mata.

Na agência D/E, onde funciona o sistema de
computação, proliferam os deputados assusta-
dos com os votos em branco e as teses para
explicar o fenômeno. O deputado Jutahy Maga-
lhães acredita que 

"o envio tardio" das cédulas
eleitorais para o interior é responsável maior
pelos brancos e nulos e acrescenta: "Os verea-
dores e prefeitos não tiveram importância fun-
damental na eleição e, por isso, tornou-se um
pleito publicitário entre Waldir Pires e o car-
lismo".

A outra tese, comentada em todas as rodas
de parlamentares que se formam em torno dos
cumputadores, é o "desinteresse" do eleitorado
pela sorte de senadores e deputados. "Náo há
como negar que estamos sendo julgados", disse
um deles. "Basta ver que para o Senado era
necessário apenas assinalar o nome e o índice de
brancos e nulos ultrapassa os 50%". Na zona
rural, o branco e nulo para as câmaras federal e
estadual é superior a 50% enquanto nas zonas
urbanas este índice beira os 30%.

Ot__ APRESENTA'X.APA.

FESTIVAL * ELYMAR
DE TANGO * SANTOS
5a FEIRA (20/11) * 2a FEIRA (24/11)
A PARTIR DAS 21 HS. AS22HS.

A Rua BarreirosJ186 • Tel^JWlóH • 280-1335 t

BOTE 0PÍ1M MUNDO
GOMAINTATUBISMO.

__tt*eVt°

Simon pode ter maioria absoluta
Porto Alegre — O governador eleito Pedro

Simon e o PMDB, até ontem, garantiam maioria
simples na Assembléia Legislativa, com 27 ca-
deiras. Mas como ainda faltam apurar metade
dos votos, o PMDB poderá obter a maioria
absoluta de 28 deputados. Sua atual bancada é
de 21 deputados. O PDS ficará com 10 depu-
tados, o PDT com nove, o PFL com cinco e o
PT, a grande surpresa, com pelo menos quatro
deputados.

Com a força do radialista Sérgio Zambiazi,
o maior fenômeno eleitoral na história da As-
sembléia gaúcha, o PMDB terá muita gente
nova, inclusive dois filhos de políticos: o atual
vereador Mendes Ribeiro Filho (filho do mais
votado deputado federal, Jorge Alberto Mendes
Ribeiro) e Paulo Ritzel, filho do deputado
Nelson Ritzel, falecido neste ano.

Até agora só com um vereador, o PT está
. garantindo quatro deputados estaduais: o pro-

fessor Raul Pont, o músico Adão Pretto, o
. bancário José Fortunatti e o líder comunitário
• Selvino Heck. O PDT, que elegeu, em 1982,18
. deputados e aumentou para 20 durante a atual
' legislatura, ficará reduzido, até agora, a 10

cadeiras. Poucos pedetistas conseguiram se ree-
' leger, e entre os novatos está Éden Pedroso,

suplente na eleição anterior.
j Até ontem a tarde apenas uma mulher
. estava garantindo sua eleição: Hilda Souza,

mulher do prefeito de Pelotas, Bernardo de
Souza. O PFL, com quem o PMDB deverá se

compor se não obtiver maioria absoluta, tem
como principais estrelas na votação o ex-
secretário da Saúde Germano Bonow e Athos
Rodrigues, ex-diretor da companhia Riogran-
dense de Telecomunicações.

Depois de ter assegurado o governo gaúcho
e as duas vagas ao Senado, o PMDB gaúcho
conquistou a maior bancada na Câmara dos
Deputados, que subirá de 11 para 18 parlamen-
tares. Entre os pemedebistas estão dois cam-
peões de voto: Antônio Britto, ex-porta-voz da
Presidência da República, e Jorge Alberto Men-
des Ribeiro. O PDT ficará com quatro depu-
tados; o PDS com quatro; o PFL com dois; e o
PT com três.

PDS e PDT, que se aliaram na disputa do
governo, tiveram as maiores perdas. O PDS
tinha 13 deputados federais e o PDT sete
(depois de perder um, Osvaldo Nascimento, que
saiu do partido). O PFL terá dois parlamentares
e o PT que não tinha nenhum, poderá ter três
deputados. Quatro petistas disputam as três
vagas: o sindicalista Antônio Marangon, o ban-
cario Olívio Dutra, o advogado Tarso Genro e o
secretário-geral da CUT nacional, Paulo Paim.

Na bancada do PMDB a esquerda terá leve
predominância sobre a ala moderada, esta lide-
rada por Mendes Ribeiro e Paulo Mincarone. A
ala esquerda terá deputados reeleitos como
Hermes Zanetti, Ibsen Pinheiro e o radialista
Antônio Britto.
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No Paraná, a divisão em grupos
I" Cuitíba — O PMDB do Paraná ficará com

a maioria das cadeiras da Câmara dos Depu-
, tados e da Assembléia Legislativa, mas a conta-

gem dos votos mostra que o chamado grupo de
pemedebistas históricos terá que dividir espaço
com os conservadores. Dos 30 constituintes, o
PMDB deve eleger pelo menos 20 deputados e
das 54 cadeiras da Assembléia deve ficar com
um mínimo de 30.

O perfil das duas bancadas, no entanto,
ainda pode sofrer modificações, pois a apuração
dos votos para deputados constituinte e depu-
tados estaduais esta muito atrasada no Paraná.
Dentro do PMDB, sem dúvida, serão eleitos os
três candidatos que mais investiram na campa-

nha no estado: Maurício Nasser, empresário do
consórcio Nasser, Max Rosenmann, das joalhe-
rias M. Rosenmann, e Basílio Villani, diretor do
grupo BameriAdus.

Outro grupo bastante votado no estado é o
dc radialistas. O candidato com mais votos para
deputado estadual é o radialista Luiz Carlos
Alborghetti, do PMDB, conhecido como "Ca-
deia" pelos programas de rádio e TV em que
defende a pena de morte. Também está eleito o
radialista Algacy Túlio, do PDT, que faz o
mesmo gênero de programa. Na linha de progra-
mas religiosos, conseguiram se eleger Luís Car-
los Martins, do PDC, e Pirajá Ferreira e Erwin
Bonkoski, ambos do PMDB.
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Em Minas, a repetição de 82
, Belo Horizonte — Em Minas, o PMDB

deverá sair como o grande vencedor das eleições
proporcionais que definirão a nova composição
das bancadas na Assembléia Legislativa e na
Câmara dos Deputados. Conforme a projeção
feita pelos computadores da Rede Globo — a
única que já projetou os dades sobre as votações
de deputados até o momento — que foi levada
ao ar no início da tarde de ontem, o partido
deverá ficar com 41 das 77 cadeiras da Assem-
bléia e 34 das 53 na Câmara. Manterá, assim,
praticamente a proporção atual.

Segundo as mesmas projeções, a coligação
MDP (Movimento Democrático Progressista),
que apoia a candidatura do senador Itamar
Franco, deverá ficar na Assembléia em segundo
lugar, com 20 cadeiras, a maioria para o PFL,
além de outras quatro computadas em separado
para o PDT, partido que em 1982 não elegeu um

Gueiros já
tem metas
de governo

Betem — A educação e a
agricultura serão as prioridades

. do governador eleito do Pará,
Hélio Gueiros, que disse ter

, certeza absoluta da vitória ape-
sar de terem sido apuradas ape-
nas 10% das 6.509 urnas. Guei-

' ros, 60 anos, candidato pela
coligação Movimento Demo-

' crático Paraense, que reúne
PMDB, PDS, PTB, PCB e PC
do B, já tem o dobro da vota-
ção de seu mais próximo con-
corrente, Carlos Levy, do Par-
tido Municipalista Brasileiro, e
os números parecem irreversí-

. veis.
Ele ainda não marcou data

para a festa da vitória, mas já
se sente governador. Na sexta-
feira, Gueiros irá a Brasília
para votar, no Senado, o orça-
mento da União para 1987 e,
quando voltar, com a apuração
atingindo pelos menos 50%,
partirá para as comemorações.

O plano de governo do sena-
dor Hélio Gueiros está sendo
elaborado há dois meses, por
uma equipe de técnicos da Uni-
versidade Federal do Pará, sob
o comando de sua mulher, Te-
rezinha Gueiros, e também do
professor Amilcar Tupiassu.
Segundo ele, a preocupação
maior é com a correção dos
problemas da educação no Pa-
rá,"onde o índice de repetência
no Io e 2o graus _ uma coisa
gritante".

representante sequer. O PT, que naquelas elei-
ções fez um estadual, tem agora a previsão de
cinco. Qualquer que seja o governador eleito,
Newton Cardoso ou Itamar Franco, em ambos
os lados já se fala em composição, que será
fundamental para que o ocupante do Palácio da
Liberdade possa governar com tranqüilidade.
Ao PDS caberão, possivelmente, quatro vagas.

A gande conquista do PMDB deverá se
registrar na Câmara dos Deputados, onde, ape-
sar da redução de uma cadeira na representação
de Minas — de 54 para 53 —, sua bancada,
segundo as projeções, deverá crescer de 27 para
34 deputados. Dentre estes, seguramente esta-
rão alguns apadrinhados do governador Hélio
Garcia, como o ex-secretário de Assuntos Espe-
ciais, José Geraldo Ribeiro, e o ex-presidente do
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais,
Roberto Brant.
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Além do tradicional branco e preto, oferece
cópias com exclusividade nas cores verde,
azul e vermelho. r
767 diferentes opções em redução e ampliação.
Utilização de qualquer tipo de papel.
Máquinas compactas de bonito visual.
Assistência técnica permanente.

LIGUE AGORA E SOLICITE
DEMONSTRAÇÃO GRÁTIS,

UMA

• BARRA DO PIRAI (421193) • NITERÓI (719-1455) • PETRÓPOLIS (429295)
RIO DE JANEIRO (273-5122) • VOLTA REDONDA (423227)

AS LOUCURAS DA J. M. SILVA
l?gfs cesto.-
12 tts c/estojo
12 gts c_s.oio
J 2ns c'esto|o
12 gfs c/estofo
12 gfs
12 tts
12 lis ce.ipio
12 gts oestop
I2gts
12I1S .
12 gts oestoio
. _? gfs oestoio
12 !ts c/estoio
12gls
12113 .
12 gfs
12 tis
06gls O-stoio
12 tts c/estoio
12 gfs c/osiojo
t2ltsooçio|o
06 Hs c/estoio
06gtsc'<isiO|O
06boti|-s
12 gfs oosio.0

WHtSKIES ESCOCESES
Ballan!ir_ s Banos Cx
B,i.l_f..re's 8anos cx
Bailantinos 12 anos cx
Bailantines 12 anos cx
ílaltantine'5 17anos cx
Black & White cx
Black&White cx
BuChanan S C*
Chrvas Regai cx
CuttySark cx
CuttySark ct
CuttySark 12 anos cx
Dimpte c*
Dimple cx
Haig cx
Ha.g cx
J&B cx
J&.B cx
JS,BI5anos cx
J Walker Black Label cx
J Walker Red Label cx
J Walker Red Labo)  cx
OkjParr 12anos cx
Presidente 12 anos cx
Royal Salute
Swing 12 anos 

VINHOS FRANCESES - CAIXA COM 12 GARRAFAS
COTfcSDU RHONE rouge 198_ tVignerons Araechcsl
COTEAUXDE 1'ARDECHE BLANC DE BLANCS 1985
COTES DU RHONE rouge 198JIDULONGI
MEDOC rouge 19tí3 (MARCEL QUANCARDl
CHATEAU CABRIAC rouge
CH VIEUXBOURDIEUroug_dl982<MAHCELQUANCARDl
CH BAUVALON rouge 1981 (MARCEL QUANCARDl
BORDEAUXSELECTION rouge 1983
CHATEAUDU1ETRE Bordeaux blanc 1983 
CHANTEV1GNE blanc 1984.
ROSEDANJOU „ . .
CHATEAU BARBE BLANCHE rouge
LE GRAND BARON blanc 1984
LE GRAND BARON ROTHSCHILD 1984 rouge
MOUTONCADET PHILIPPE ROTHSCHILD blanc 1985
GEWURTZIRAMINER 1983IBAYER)
CH BAIAILLEY.Pauillac rouge —Grand Cru Classe
SAINT EMILION 1983 rouge IDULONg:
MEDOC 1983 rougo (DULONGI
BEAU RIVAGE Bordeaux rouge 1985 

VINHOS ESPANHÓIS — CAIXA COM 12 GARRAFAS
MARauÊSDERISCAL —tmto ou branco

VINHOS ITALIANOS — CAIXA COM 12 GARRAFAS
ORVIETTO branco 
BAROLO 1980 tinto
CHIANTinuFFINOer.palhado —cx. 12 litros
CORVO — tinto 1984 
NEBIOLLOD ALBA —tinto ou branco 
ROSSO SCAPAR2I — tinto 
VALPOLICELIABOLLA- tinto

VINHOS PORTUGUESES DE MESA — MADUROS — CAIXA COM 12 GARRAFAS
DÃO VICE-REI tmto 1980 (exclusivo!
DÃO VICE-REI branco 1980 (exclusivo)
BAIRRADA tinto 1982 lexclusivol
RESE RVA DO CONDADO — branco ou tmto (exclusivo).
DÃOGRAOVASCO —tmtooubranco 
DÀO TERRAS ALTAS -tmtoou branco \
EVEL —tmio
SOGRAPE RESERVA — tinto cx 06 gts
MATEUS ROSE
PERIQUITA —tinto

f--0.(

K-oa.-y
¦l\00/-
3 _Wbo
2Jt)6o_

í/oovp
7380.0V)

80OUU•"""
7OO.0O1

8 100.00;
8 640.00,

14 040 00
íi 304.00
5 940,00-

10 140.00.
; 560.00.

800.00
940.00'

7 20O.0Q'
7 800 0O'

10 140 00
900.00
940,00
900.00-
940.00;
800.001

11 760 00"
ta) oo'
940 00'
600.00'

6 900 00,
14 500,00,
11 800 OO

i 680 00'
560 OO1
300QO;
340.00,

7 340 CO
I 780 OO'
1 200,00.
1 480.00i

788.00,
7 800.00
5 300.00'
5 700 00'

900 00
10000,
800.00,

2980 00
230 00-

1 890.00.

2.100.00'

750.00,
800.00,

2.760.00
2 100,00.
2 650.00i

936 00.
2 100 00

740 00,
740,00,
800 00
800.00
950 00'
950 O) •

1 140.00
930,00'
980.00'
980 OO'

VINHOS PORTUGUÊS DE MESA — VERDE
Acacio — branco ...
Mesa do Presidente — tinto ou branco (exclusivo!
Casal Miranda —tmtoou branco (exclusivo)  .
Casal da Seara — branco (exclusivo)

VINHOS CHILENOS — CAIXA COM 12 GARRAFAS
Concna Y toro Reservado tinto 1984
Concna Y Toro Reservado branco 1985

CAIXA 12 GARRAFAS X
a chegar
a chegar
acnegar

VINHOS DA PORTO — CAIXA COM 12 GARRAFAS
Adriano Ramos Pinto
Adriano Ramos Pinto branco seco
Borges Superior Tawny
Borges Branco Seco ¦¦
Borges Lagrima Cristi
Borges Soalheira 10 anos 
Borges Roncáo20anos
Borges Ruby 
DonJose
Pátria 
W Macedo

VINHOS ALEMÁES — CAIXA COM 12 GARRAFAS — "MATTHIAS GORGEN"
LiebtraumilchQualitat-wein1985(Rhein) . .
Oppenheimer «.rotenbrunnen 1985 (Rhe.n.!— a chegar
BereichNiersteinl985(Rhem)
Moselblurochen1985(Mosel)
Oppenheimer .rotenbrunnen Kaeinet! 1985(Rhem)
OppentieimerKrotenbnjnnenSpatlese l985IRhen.)
NietstemerGutes Domtal Kabmett 1985IRhem) „.
Nierstemer Gutes Domtal Spatlese 1985|Thein)
Bereich Bernkastel QbA 1985 (Mosol)
ZellerSchwar-eKatz Riesling 1985 (Mosell 
Bernkasteler KurfurstlaY Kabinott Riesl 1983(Mosel)
KlusseratherSt MichaelKabinett Ries !9_3IMosel)
Bernkasteler Kurlurstlay Spatlese Riesl 1983 (Mosell
Klusserather St. Michael Spatlese Riesl 1985(Moseil
Bernkasteler Kurfurstlav Auslosc Riesl 1983IMosel)
Piesportor Michelsberg Auslese Riesl 1983IMosel)
TnttenheimerApothekeAuslese Riesl l983(Mosel)

J 520 Otf
X520.00
2«80lk>

jWoO
9 81» 00

890 00
2.3BOVX_
2 I80.\o
2/j«0,lX)
/ 380.00.

a chegar
a chegar

v ,. chegar
\300.car

4 2^00
ji-00T-(i

CHAMPAGNES IMPORTADAS
Cordoniu (espanhola)
Pommerv Brut Royal (francesal
VeuveClicquot Brut (francesa)

VODKAS IMPORTADAS
Stolichinaya (russa)
Stolichinaya (russa)
Wiborowa (polonesa)
Wiborowa (polonesa!
Moskowskaya (russa)

CAIXA 12 GARRAFAS

12 g&íjOO
l^fiOONlÇ)

cx 12gfs de75üml
cx 20 1-2 litros
cx.12gfs de 750 ml
cx 24 1/2 litros .
cx 201-litros

\ íoo qs»
5\00/_0
b-MOO

>6oaoQ

DIVERSOS
AGUARDENTES

PoireWulliamouFramboiso 
AZEITE FRANCÊS
Plagniol — lata 1 000 ml
Plagniol — lata 500 ml
BRANDY

Fundador domeq
COGNAC

Remy Martin
GIN

Gordon ou Tanqueray
JERES

Tio Pepe
LICORES

Beir_o Iportuguês'
Cassis (francês) — litro
Cha .reuselespanhol)
Drambuie (escocês)
Frangelicolitalianol

WHISKY NACIONAL - CAIXA COM 12 LITROS
Bells 
Long John —-
NatuNobilis
Passport
100 Piper's
Teachr'5
Vat 69

JX?
unid
und

— unid -

unid.
unid.
unid
unid.
unxl.

S300.0CT
2V80 80
I floato
3 làtJ.OO
2aé_\po
3/00 _0
7980.08

CHAMPANHA NACIONAL — CAIXA C12 GARRAFAS
DeGreville — BrutouDemt-Sec 
M Chandon —. Brut
Almadén — Brut ou Blanc de Blancs — cx 06 garralas

VINHOS NACIONAIS — "ALMADÉN"

CABERNET SAUVIGNON ou P1NOT NOIR (Unha Ou rol -
CHARDONNAY ou PINOT BLANC IL.nhaOuro)—cx 06gfs. .
GEWURTZTRAMINERlLmhaOuro)—cx 06gls
SEMILLON BLANC (Linha Branca)—cx 06gfs
SAUVIGNON BLANC (Unha Branca)—cx 06 gfs
SAINT EMILION (Linha BrancaV—cx 06gfs 
CHENIN BLANC (Linha Branca)—cx 06gfs
CABERNET. MERLOT. RIESLING (Cordilheira! cx 12gts
UGNI BLANC (Linha Cordilheira!—cx 12 gfs 

cx. 06 gfs —

4_O.C<_

VINHOS NACIONAIS — CAJXA COM 12 GARRAFAS
CHATEAU CHANDON —Tmtooubranco 
CHATEAU CHANDON RESERVA — tinto
FORESTIER —tmtooubranco
FORESTIER PRINCE NOIR e BLANC t-
FORESTIER RESERVA PETIT SYRAH
FORESTIER RESERVAGEWURTZTRAMINER
FORESTIERRESERVASAUVIGNONouSYLVANER 
FORESTIER RESERVACABERNET SAUVIGNON
KATZ WEIN —branco
LEJON —branco
LIEBFRAUMILCH — branco
BADEN BERG SPATLESE — branco suave
ESCH ESCH RIESLING — branco
ESCH ESCH ROSENGARTEN —branco
ESCH ESCH BADEN BERG — branco. .
WElNZELLER —branco
CHATEAU DARGENT _ tinto ou branco
GAMAY MEDIEVAL — tmto..
VELHA CAPITAL —tinto
HAUSERWEIN — branco
HASTELWEIN —branco
VERDELLO — branco
ZAHRINGERS — branco

DIVERSOS
CAM PARI — caixa Cl 2 litros
COINTREAU — cana cl 2 garrafas

680 00

540.00.
540.00'

I

2 280.00;
2 280.00,
1 980 00
1 980.00
1 980.00
8,792.00-

12800.00.
980 00'
100.00'

2 050.00"
2 180.00,

890.00-
990.001
960.00.

1 100.00

2 680.00
2 990.00'
2 990.00'
2 990.00:

2 300.00
9 450.00'
9 800,00"

4 200.00'
4 100.00'
4 320.00'
4 700.00
4 200.00

495.00 -

160.00»
89.00

198.00,

1 100.00

410.001

370.CC;

396.00'
298 00,
425 00,
499 00
399.00

2 976.00
2 300 00'

560 00'
820.00'

2 520.00,
2 700.00,
2.388.00

1 0O8.0O-
1 140.00

580.00

486.00)
486 001
486.00.
430.00'
430.00'
430.00'
430.00,
420.00,
420.00

432,00.
999 OO
499 00'
590.00'
999.00'
999 OO,
999.00
999.00
456.00-
940,001
460 00.
960.00
612.00'
860.00
612.00;
440.00,
440,00,
900.00
790.00-
456.001
3-36.03-
396 OO
540.ÜO

990 00
1 400.00.
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Ulysses é contra mandato de seis
Gadelha admite derrota
para Burity e põe culpa
em vendaval pemedebista

Joáo Pessoa — "Fomos atingidos pelo vendaval pemedebista
que varreu o país." Foi a explicação que o senador Marcondes
Gadelha, candidato denotado ao governo da Paraíba pelo PFL,
deu enquanto acompanhava a contagem dos votos, que garantiam
20 pontos percentuais de vantagem a seu adversário, Tarcísio
Burity, do PMDB, e revelavam uma inesperada denota do maior
líder pefelista do estado, o ex-governador Wilson Braga, que
concorreu ao Senado.

Gadelha admitiu que 
"os resultados são surpreendentes",

mas convocou seus companheiros de partido para continuar
acompanhando a apuração. "Estou aqui para dar o exemplo.
Temos responsabilidades sobretudo com a eleiçáo para a Consti-
tuinte, e um relaxamento na fiscalização pode resultar num
falseamento das urnas."

Modismo
Ele não quis culpar ninguém pelo resultado adverso. "O 

que
aconteceu foi que o eleitorado optou maciçamente pelo nosso
adversário, talvez capitulando ante o modismo de votar no
PMDB", disse Gadelha, advertindo que a supremacia de um
partido no plano nacional pode se tornar um risco para a
democracia."O 

pluralismo é a base do sistema democrático. Com os
resultados obtidos pelo PMDB, corremos o risco de uma mexica-
nizaçáo do processo político, com o PMDB se transformando na
arena da Nova República."

Segundo os dados computados pela imprensa, no final da
tarde, Gadelha perdia para Burity por 101 mil 497 votos, tendo
sido apurados 35% do total.

MINISTÉRIO DA IRRIGAÇÃO

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

N° 88/86
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-NEL do

Departamento Nacional de Obras de Saneamento-DNOS.
comunica que às 15 (quinze) horas do dia 04 de dezembro
de 1986, será realizada uma Tomada de Preços para
execução de serviços de dragagem de cursos d'água e
realização de obras complementares na bacia do Ribeirão
Caxias, no Estado do Paraná - 13a Diretoria Regional do
DNOS (13a DR).

As firmas interessadas poderão obter informações no
NEL e adquirir o Edital com a Especificação nD 88/86 na
Divisão Financeira, localizados na Sede do DNOS, à Avenida
Presidente Vargas n° 62, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, ou
na Sede da 13a DR, à rua José Veríssimo n° 420. na cidade
de Curitiba-PR. (a) Albert Amand de Berredo Bottentuit
(Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-Substituto).

Brasília — Um referendum popular
para a aprovação de assuntos polêmicos
deverá ser uma das sugestões que o
presidente do PMDB, Ulysses Guima-
rães, levará à discussão na Assembléia
Nacional Constituinte. Falando aos jor-
nalistas estrangeiros que, a convite do
Itamarati, vieram acompanhar as eleições
brasileiras, Ulysses negou que o poder de
veto dado ao povo levaria ao esvaziamen-
to do Congresso. "Se o presidente nos
pode vetar, por que não o povo?". Ele
afirmou, mais uma vez, ser contra o
mandato de seis anos para o Presidente
Sarney e garantiu não estar pleiteando a
reforma ministerial.

"Acho 
que assim como na Itália, aqui

o povo também deveria poder vetar ou
aprovar os assuntos mais polêmicos da
vida nacional." Não chegando a especifi-
car que assuntos poderiam ser estes, o
presidente do PMDB reconheceu, entre-
tanto, que o tempo do mandato de Sar-
ney é uma das pendências mais polêmicas
da atualidade brasileira. "Sou contra os
seis anos, porque um mandato longo não
se compatibiliza com o regime presiden-
cialista em que vivemos. No parlamenta-
rismo ainda vai, mas no presidencialismo
seis anos agravam muito as coisas."

Prevendo que a solução para o man-
dato de Sarney será encontrada sem
maiores desentendimentos, Ulysses ex-
plicou que mesmo após a ampla vitória
nas eleições, o PMDB não pleiteia a
reforma ministerial, porque a participa-
ção do partido já é majoritária. "Temos
15 ministros, incluindo os da área econô-
mica. Estamos bem representados. O
importante não é mudar o governo ou o
ministério, mas mudar a sociedade brasi-
leira. Ela é cruelmente injusta com os
mais pobres: somos a oitava economia do
mundo, mas estamos em 43a lugar a nível
de desenvolvimento social. O desafio
para nós, políticos, é o de aproximar essa
diferença.'

Entendendo que o Presidente Sarney
caminha na direção da transformação da
sociedade brasileira e reconhecendo nele
uma maneira muito personalista de go-
vernar, Ulysses julga que o fundamental
é qualificar e quantificar as mudanças
mais vitais. "Precisamos reconhecer
quais as mudanças prementes, incentiva-
las e acerelá-las. A ampla vitória do
PMDB, partido que há tempos grita pela
renovação do pais, significa a intensifica-
ção das mudanças sociais." Mesmo que
posição do PMDB em relação à reforma
ministerial fosse outra, o presidente do
partido afirmou: "A mudança dos minis-
tros é atribuição exclusivamente presi-
dencial."

Bem-humorado ao chegar para con-
versar com os jornalistas estrangeiros —
eles eram 11, mas com o atraso dc quase
uma hora do presidente do PMDB nove
se retiraram antes da entrevista —,-
Ulysses brincou quando lhe perguntaram
em que idioma falaria. "Depois do ocor-
rido com o Sarney lá nos Estados Unidos,
vou falar mesmo é cm português para
garantir menos confusão." Quando o
jornalista português Luis Delgado, do
Diário de Notícias de Lisboa, lhe pergun-
tou se não temia desentendimentos para
o PMDB ao longo da Constituinte, o
presidente do partido mostrou otimismo.

"Nosso 
partido ficou ainda maior,

mas temos uma técnica de trabalho que
inclui muitas reuniões. Não creio que os
desentendimentos ocorram dentro do
partido ou entre os partidos, mas sim em
relação aos assuntos mais polêmicos."
Afirmando que a orientação do PMDB
deverá ser a de que seus representantes
não fechem questáo, Ulysses adiantou
que, além do mandato de Sarney, outro
tema que deverá provocar muita discus-
são será a escolha do futuro regime
político brasileiro.

"Parlamentarismo ou presidencialis-
mo — esta será uma polêmica da qual,
espero, participe toda a nação. Prevejo
que o país inteiro será transformado num
imenso fórum onde a nova Constituição
será discutida." A ordem econômica e
social é, para o presidente do PMDB, um
dos capítulos mais importantes a serem
definiaos pela Assembléia Nacional
Constituinte. "Nossas Constituições não
têm tradição sobre a discussão deste
tema. O Brasil precisa ordenar-se econô-
mica e socialmente. Não acredito, por
exemplo, numa política aberta e numa
economia fechada. Temos que encontrar
um caminho diverso.

Quando o repórter Carlos Eichel-
baun, do El Clarin, de Buenos Aires,
perguntou ao presidente do PMDB se a
maciça presença de pemedebistas na
Constituinte não poderia ser confundida
com uma interferência excessiva do Esta-
do, Ulysses Guimarães foi incisivo. "O
PMDB não é uma emanação do Estado.
Mesmo quando não tínhamos acesso ao
poder, estávamos crescendo em impor-
táncia. Temos milhares de miütantes e
uma forte base municipalista. Nosso cres-
cimento foi de baixo para cima, e, como
grande partido, jamais proibimos o surgi-
mento de pequenos partidos. Para ser
sincero, acho que os permitimos em ex-
cesso. Julgo que devemos controlar a
multiplicidade partidária agora".
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MINISTÉRIO DA IRRIGAÇÃO

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO

^

AVISO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

N° 89/86
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações do

Departamento Nacional de Obras de Saneamento-
DNOS, comunica que às 12 (doze) horas do dia 04 de
dezembro de 1986, será realizada uma Tomada de
Preços para execução de serviços de dragagem de
cursos d'água e realização de obras complementares na
bacia do rio Prata, no Estado do Paraná - 13a Diretoria
Regional do DNOS (13a DR).

As firmas interessadas poderão obter informações
no NEL e adquirir o Edital com a Especificação n° 89/86
na Divisão Financeira, localizados na Sede do DNOS, à
Avenida Presidente Vargas n° 62, na cidade do Rio de
Janeiro-RJ, ou na S>3de da 13a DR, à rua José Veríssimo
n° 420. na cidade de Curitiba-PR. (a) Albert Amand de
Berredo Bottentuit (Chefe do Núcleo Executivo de Licita-
ções-Substituto).

MINISTÉRIO DA IRRIGAÇÃO

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE OBRAS DE SANEAMENTO

AVISO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

N° 108/86
O Chefe do Núcleo Executivo de Licitações-NEL do

Departamento Nacional de Obras de Saneamento-
DNOS, comunica que às 11 (onze) horas do dia 04 de
dezembro de 1986, será realizada uma Tomada de
Preços para execução de serviços de dragagem, com
emprego de draga flutuante de sucção e recalque, nas
bacias dos rios Paraguai, Cuiabá e Taquari, nos Estados
de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - 11a Diretoria
Regional do DNOS (11a DR).

As firmas interessadas poderão obter informações
no NEL, na Sede do DNOS, à Avenida Presidente Vargas
n° 62, na cidade do Rio de Janeiro-RJ e adquirir o Edital
com a Especificação n° 108/86, na Divisão Financeira,
localizada na Sede do DNOS; ou na Sede da 11a DR, à
rua Dom Aquino n° 2696, na cidade de Campo Grande-
MS. (a) Albert Amand de Berredo Bottentuit (Chefe do
Núcleo Executivo de Licitações Substituto).

Briga — O prefeito da cida-
de gaúcha de Quaraí, Carlos
Alberto Vieira (ex-PDT, hoje
no PMDB), ameaçou lançar as"máquinas e caminhões da
prefeitura contra o Exército"
se o comandante do 5" Regi-
mento de Cavalaria Mecaniza-
da tentasse impedir a realiza-
çáo na cidade da festa da vitó-
ria do PMDB, programada pa-
ra ontem à noite. À tarde, o
comandante da unidade mili-
tar, em nota oficial, desmentiu
que pretendesse proibir a fes-
ta. Não é a primeira vez que
Carlos Alberto Vieira envolve-
se em polêmicas pública com o
Exército em Quaraí, antiga
área de segurança nacional. No
ano passado, ao ser eleito pre-
feito pelo PDT, ele acusou o
comandante da guarniçâo lo-
cal, coronel Valdemar Cios, de
sabotar a festa comemorativa
da vitória. Vieira deixou o
PDT, quando o partido coli-
gou-se com o PDS este ano,
passando a apoiar a candidatu-
ra de Pedro Simon.

Costa do Marfim
É tempo de África.

Agora você pode
conhecer toda as
belezas da Costa do
Marfim por apenas
999 dólares*.
Hospedagem no
famoso hotel de luxo
,"Le Wafou" com jantar de
¦boas vindas, com pratos
¦típicos e shows folclóricos.
'9 dias de viagem, incluindo
city tour completo a Bassan
e visita à tradicional Feira

de Abidjan. E mais
uma visita ao povo

Baoulé. Saídas
semanais todas as

quintas-feiras.* Parte Aérea (Tarifa
CV61 USS 999.

Parte Terrestre (apt. duplo)
USS 350

Opcional: Visita a Tanguela,
onde existe a maior escola

de iniciação para feiticeiros.
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Av. Treze de Maio. 47 gr. 2801- Cinelândia-R) Tels.: (021) 262-9473, 262-7176 e 240-9839
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m^
31 dias visitando
Espanha, França,
Inglaterra, Bélgica,
Alemanha, Áustria
e Itália.
VÁRIAS SAÍDAS
Parte Aérea •
US» 1.706.00
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VÁRIOS PLANOS 0E
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EPCOT ESPECIAL - 12 dias.
Em Orlando - este programa oferece ingresso
para 4 dias em Disneyworld/Epcot. traslados,
hospedagem no hotel Sheraton (Orlando),
passeios e visitas às principais atrações como
Busch Gardens, Sea World e Cypress Gardens.
Em Miami - um programa com traslados.
hospedagem no hotel Holliday Brickel Point
e City Tour.
SAlDAS - 06.01.87 e 04.02.87.

•4"?
i TUDO ISSO PÜFl PREÇOS QUE VALEM

A PEM A CONFE«:R.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS. _
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CUBA • 1 semana am Havana
3 noites em Caracas.

Em Havana - o programa oferece traslados,
hospedagem em hotel de categoria turística com

meia pensão, e City Tour com visita às fascinantes
atrações de Havana.

Em Caracas - este programa oferece traslados, hotel de
categoria turística, City Toure um Full Day (na ida) em Caracas.

SAÍDAS AOS SÁBADOS.

Operadora
SETOR TURISMO

Tt!. (021) 220-4399.
Rua México, 31 gr. 204 c
Rio de Janeiro. FU Telex (021) 35.478. 3
Re» EMBRATUfl o» 03S9O4X.-41-2,

anos p ara Sarney
j

Natal — Folo de Isaías Faltosa
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Indefinição das urnas faz Aluizio roer us hastes dos óculos

Eleição apertada faz rádio:
de Natal "eleger" favorito

Natal — No Rio Grande do Norte, os
candidatos ao governo, Geraldo Melo
(PMDB) e Joáo Faustino (da coligação PFL-
PDS) estão garantindo, através das emissoras
de rádio de seus respectivos partidos, que
estáo eleitos. Mas os números divulgados não
batem e os locutores da Rádio Cabugy (do
PMDB) e da Rádio Tropical (da coligação
PFL-PDS) passaram a se xingar, mutuamente,
acusando o adversário de "mentiroso".

"Geraldo ganha essa. Você vai ver só. Vai
haver uma virada, com a apuração dos votos
de Natal e Mossoró", garantiu, animada. Mag-
nólia de Sales Lopes, recepcionista de hotel,
cujo humor variou, nesses últimos trés dias, de
acordo com o que era transmitido pelas emis-
soras de rádio. "Geraldo, ele mesmo disse que
era para ninguém desanimar", continuou.
Magnólia não ouviu ontem a Rádio Tropical.
Se tivesse ouvido saberia que Joáo Faustino
disse exatamente o mesmo."Tá apertada essa eleição. Se tudo conti-
nuar assim, como dizem a Cabugy e a Tropi-
cal, vamos ter dois governadores", exclamou,
confuso, Pedro Ferreira, pedreiro que. há três
dias, não descola do ouvido seu radinho de
pilha. Nas mas, as casas continuam cobertas

de cartazes e os moradores fazem, para quem
passar em frente, o símbolo de seus partidos:
três dedos esticados, para a coligaçáo PFL-
PDS, e o polegar para cima, para o PMDB. O
Ministro da Administração, Aluizio Alves, na___,
incerteza, adiou a volta a Brasilia para o dia 2.V •
e passou a roer as hastes dos óculos.

Os dados fornecidos pelos computadores
do PMDB e da coligaçáo PFL-PDS, considera-
dos alé agora imparciais, tampouco estão
batendo. Em ambos os casos. Faustino conti-
nua na frenie, mas varia a margem de diferen-
ça. Às 12h52min, os computadores da colida-
çáo PFL-PDS davam 101 mil 990 votos para
Faustino e 94 mil 261) votos para Melo Fausti-
no ganhava por 7 mil 721 votos. O sistema de.
informática do PMDB computava de maneira
diferente: Joáo Faustino eslava com 48 mil 405
votos e Geraldo Melo com % mil 2.S5. Ou seja,"*"4
Faustino ganhava por míseros 2 mil 120 votos.

Os técnicos dos dois lados, confiantes no^ ...
seus dados e nas suas máquinas, passaram a.,.*
fazer apostas de última hora com os adversas,,,
rios. na esperança de enriquecer com a vitoria
dos candidatos. Ainda náo se fala em festa<--<
porém.

PDT e PDS têm resultados
ruins no interior gaúcho

Porto Alegre — Derrotado em grande
parte dos 244 municípios gaúchos, o PDT do
Rio Grande do Sul conseguiu preservar pelo
menos alguns redutos tradicionalmente inex-
pugnáveis a outras legendas: Sào Borja, consi-
derado berço do trabalhismo histórico — terra
dos ex-presidentes João Goulart e Getúlio
Vargas — e Carazinho, cidade do governador
Leonel Brizoía. onde venceu o PMDB com
uma margem de pouco mais de quinhentos
votos. Já o presidente do PDS estadual, depu-
tado Nelson Marchezan, candidato ao Senado
na chapa da aliança PDT/PDS. sofreu a mais
fragorosa derrota de sua carreira em Santa
Maria, seu município natal.

Também em Palmeira das Missões, terra
do candidato ao governo na coligaçáo
PDT/PDS, deputado Aldo Pinto, que no resto
do estado vem sendo derrotado com larga
vantagem do candidato do PMDB. Pedro
Simon. a maioria dos votos foi para a aliança.
Já em Pelotas, cidade do candidato ao governo
do PFL. senador Carlos Chiarelli, quem está
ganhando é Pedro Simon.

Mesmo com a vitória local do candidato ao
governo, o líder da bancada do PDT de Sáo
Borja, vereador Dino Lopes, considerou "um<
desastre o desempenho eleitoral do partido".
Na sua opiniáo, quem venceu no Rio Grande
do Sul "não foi o PMDB, foi o Plano Cruzado,
com apoio da classe dominante".

O senador Pedro Simon e seus assessores
reconheciam a dificuldade de ganhar nos redu-
tos mais tradicionais do PDT. Sempre conside-

raram impossível a vitória em Carazinho ou
Sáo Borja e as suas previsões apenas se S
confirmaram. A diferença em Carazinho (581
votos pró-Aldo Pinto) foi considerada até
"insignificante" 

pelos coordenadores da eam-
panha de Pedro Simon, em se tralando da base x
de origem do maior líder do socialismo more-
no, o governador Leonel Brizola: "esperava.-. „"
mos muito mais votos para eles", comentou '
João Brusa Neio, um dos principais assessores
da campanha do PMDB.

Distante de toda a movimentação eleito-
ral, o presidente do PDS gaúcho, depuiadq A
Nelson Marchezan, derrotado no seu reduto
tradicionalmente mais fiel, isolou-se na sua,.-,,
fazenda no interior do município de Rio Par-
do. preferindo náo falar da desastrosa campa-
nha da coligação PDT PDS.

Ele até à tarde somava 11 mil 549 votos em
sua cidade, contra 23 mil 497 da sublegenda do .,
PMDB composta por José Fogaça João Gil-
berto Lucas Coelho (este último também da
região), e abaixo ainda da outra sublegenda do
PMDB integrada por José BisoLOdacir Klein,
que somava 26 mil 966 votos. ..»•.;

Também está sendo derrotado em sua
base o candidato do PFL, Carlos Alberto' r
Chiarelli, que somava 11 mil 58 votos contra
14 mil 4<X) obtidos por Pedro Simon. RcconheJ'*".
cendo a inexistência de chances de vitóna. ó
senador Carlos Alberto Chiarelli viajou '§"A

Brasilia dia 16, onde permanecerá até o ünal
da semana.

Simon pede que evitem festa
Porto Alegre — Praticamente eleito para o

Palácio Piratini, Pedro Simon pediu a seus
correligionários do PMDB que nâo comemo-
rem a vitória. "Nâo 

precisa festa, porque náo
há motivo para festas. Se tivermos que come-
morar, vamos comemorar trabalhando desde
já para o governo". Mesmo assim, em cidades
do interior os pemedebistas estão fazendo
animados carnavais e cortejos de carros. Em
Santo Ângelo, hoje, deverá ocorrer uma gran-
de festa, com artistas e escolas de samba.

. Ao final de cada apuração nos municípios
menores, o eleitorado do PMDB sai ãs ruas
para festejar a vitória de Pedro Simon, alheio
a sua recomendação de não criar constrangi-
mentos aos partidos derrotados. Nas cidades
de Anta Gorda, llópolis, Tavares e Itatiba do
Sul, as primeiras a encerrarem as apurações,
houve batucadas e caravanas de veículos pro-
movendo "buzinaços" até a madrugada.

Pinto
Em Anta Gorda, pemedebistas amarra-

ram um pinto pelos pés num estandarte com a
sigla do PMDB. ironizando o fracasso da
votação do candidato da aliança PDT/PDS.
Aldo Pinto, ante o olhar desalentado de pou-
cos pedetistas que ousaram sair de casa.

O vereador Constantino Picarelli, de San-
to Ângelo, praticamente eleito para a Assem-
bléia Legislativa está coordenando as come-
morações no município. Ele passou todo o dia
mobilizando o eleitorado para o carnaval de
hoie. •

Simon, porém, entende que essas manifes-
taçóes acabam gerando atritos entre os adver-"
sários e dificultando o entendimento com os
outros partidos, visando ao governo de coali-
zão que pretende organizar. "Além disto, d
situação do estado é tão calamitosa que náo
justifica", comentou.

Ao contestar a crítica de Simon, o gover-
nador Jair Soares afirmou que, em 1983,
recebeu o Rio Grande do Sul em situação pior
do que a que vai deixar para seu sucessor.
"Não endividei o estado, apenas rolei a dívid?
que ja encontrei. E a correção monetária foi-a
que mais comprometeu as finanças públicas,
principalmente o seu endividamento."

Prometendo prestar contas de tudo o que
fez. Soares observou que enquanto Simon diz
que sem a reforma tributária é impossível
governar, ele administrou o estado sem essa
reforma. "Nós perdemos aquilo que todo o
estado, entre administração direta, índiretq.
fundações e autarquias deve: CzS 51 bilhõos.
Com as exonerações fiscais e incentivos üsca»s,
o estado deixou de arrecadar exatamente CzS
51 bilhões.""Se a legislação tributária nâo penalizasse
o Rio Grande, nós nâo deveríamos nada e
teríamos qualquer coisa em torno Je CzS 25U
bilhões para investir em obras, mensalmente
no setor de infra-estrutura", disse Jair. Assim
que for dado o resullado oficiai da eleiçáo, o
governador vai procurar Simon, para, segundo
afirmou, acertar o envio de mensagem retifica-
tiva do orçamento do estado, caso o governa-
dor eleito ache necessário.
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Itamar anuncia vitória com 100 mil votos de vantagem
Belo Horizonte — Certo da vitória e pela primeira vez

arriscando fixar uma margem de votos para sua maioria —
mais de 100 mil votos — o candidato do MDP ao governo de
Minas, Itamar Franco, coloca em dúvidas os resultados que
estão sendo levados ao ar pela TV Globo e que o apontam
com uma desvantagem de 1,1% para o candidato do PMDB,
Newton Cardoso.

— A TV Globo está se permitindo uma manipulação de
dados que eu não entendo. Sc eu estou ganhando em todas as
regiões de maior densidade eleitoral e na capital, como se
explica que a toda hora a maioria para o outro candidato
cresça? Eu tive a informação de que eles tèm uma projeção
que me coloca à frente. Por que então náo dizem isso? —

indagou, sem esconder a irritação, Itamar.
O candidato somente hoje retorna a Belo Horizonte —

1 está em Juiz de Fora desde o dia 15 — e garante que não tem
qualquer dúvida quanto à sua vitória. Segundo informou, a
todo momento tem recebido ligações de correligionários e de

jornalistas de várias partes do estado que lhe fornecem dados

que não batem com os divulgados pela televisão.
Ele espera sair de Juiz de Fora com uma maioria de 110

mil votos e com isso anular a desvantagem na Grande Belo
Horizonte. Espera, ainda, sair com uma maioria de 100 mil
votos do Triângulo Mineiro e semelhante margem no Sul e
Zona Metalúrgica.

Informado sobre a declaração do secretáno-geral do
PMDB deputado Milton Reis, de que o governador Hélio
Garcia e o presidente regional do PMDB, deputado Joaquim
de Melo Freire, não aceitam sua volta ao partido, conforme
anunciou durante a campanha, reagiu com rispidez : "Eu

tenho o compromisso, assumido com a dissidência que me
apoiou e até com o presidente José Sarney e o deputado
Ulysses Guimarães, de voltar ao PMDB. Se essa trinca
maldita, que levou o PMDB a esse desgaste horrível, nao

quiser, ótimo. Se quiser, ótimo também".
Ele lembrou que foi fundador e militante do PMDB até

maio passado, enquanto o governador Hélio Garcia, por
exemplo, só chegou ao PMDB depois de passar pela Arena e
PP. "Hélio Garcia é arenista até hoje. Quebrou toda a
tradição de mineiridade do PMDB. Melo Freire é outro. Ele
deve se lembrar de quando tentou cassar o mandato de Israel
Pinheiro, Milton Reis veio ao meu gabinete quando quis
entrar no PMDB".

O candidato do MDP disse que só não voltou ao partido
porque quer homenagear a dissidência do PMDB que o
apoiou na campanha. "Quero que sejam os dissidentes a
abonar a minha ficha". Ele deve acertar seu reingresso no
PMDB através da direçáo do partido em Juiz de Fora, onde
tem domicílio eleitoral. "Não tenho nenhuma aflição porque
eles dizem que não me aceitam. Fui fundador e lutei muitos
anos pelo partido, mas não vou pedir de joelhos para voltar",
garantiu.

Newton vence apertado
nos "burgos podres"

Beto Horizonte — Tancredo Neves usou a expressão
"burgos podres" há quatro anos, referindo-se aos municípios
controlados pelo Palácio da Liberdade, e definindo-os como
aqueles grotões mineiros submetidos ao mandonismo mais
severo, "municípios sem alma cívica, dominados pela subser-
viência e pela submissão". Era aí que o então governador
Francelino Pereira esperava livrar uma frente de 600 mil votos
para o candidato do PDS, Eliseu Resende, tal como esperava
há um mês Hélio Garcia, para o candidato do PMDB, Newton
Cardoso. Mas, pelos resultados parciais já conhecidos, de 34
destes burgos, que em 1982 deram a Eliseu uma frente de 200
mil votos, não se confirma a expectativa do Palácio da
Liberdade.

Esses 34 municípios tinham há quatro anos 367 mil
eleitores, número que aumentou agora para 432 mil. Até
ontem à tarde, já eram conhecidos os votos de 89 mil 326 de
seus eleitores, para governador. E 58,5% tinham optado por
Newton Cardoso e 41,5% para Itamar Franco. Em 1982,
nesses municípios, Tancredo Neves teve apenas 10,7% dos
votos válidos, pouco mais de 27 mil, contra 227 mil para Eliseu
Resende, que teve quase 89%.

Em São João da Ponte, no noroeste de Minas, por
exemplo, Tancredo teve 191 votos, contra 7 mil 457 de Eliseu.
Hoje, o candidato do Movimento Democrático Progressista já
contabilizou ali 1 mil votos, contra 1 mil 738 para o candidato
do governo. Em Morada Nova de Minas, na região metalúrgi-
ca, que deu a Tancredo 70 votos e 1 mil 743 para Eliseu,
Itamar venceu Newton, cora 1 mil 570 votos, contra 1 mil 314.

Além desses municípios, foram considerados nesta análi-
se os seguintes: Alto Rio Doce, Aracitaba, Brasília de Minas,
Cachoeira de Minas, Carmo da Mata, Conselheiro Pena,
Coração de Jesus, Ervália, EspinoSa, Ferros, Ipanema, Itama-
randiba, Itanhomi, Itapecirica, Manhuaçu, Mutum, Nanuque,
Salinas, Santa Maria do Suiaçuí, Corinto, Coronel Pacheco,
Jacutinga, Juruaia, Lajinha, Mantena, Mariana, Porteirinha,
Rio Preto, Santana da Vargem, São Francisco, São Joáo
Evangelista e Taiobeiras. Alguns deles, como Mariana — que
já foi a primeira capital e é a mais antiga cidade mineira — só
se enquadravam na definição de Tancredo por causa de sua
submissão ao Palácio da Liberdade. Mariana deu a Tancredo
893 votos e 9 mil 541 a Eliseu, elegendo também o candidato
do PDS a prefeito, apoiado pelo então ministro da Justiça,
Ibrahim Abi-Ackel.

Esse comportamento dos "burgos podres", que mostram
uma inesperada independência, pode explicar em parte a
virada esperada por Itamar Franco nos resultados divulgados
tanto pela TV Globo, como pela Rádio Itatiaia, que ainda
davam Newton Cardoso na frente, ontem à tarde. A rede de
televisão, que em 1982 chegou ajlai uma frente de mais de 100
mil votos para Eliseu, bancando sua vitória (quando o
JORNAL DO BRASIL, quatro dias após a eleição, dava uma
foto de Tancredo Neves na primeira página, como vitorioso, a
TV Globo ainda anunciava uma frente de quase 40 mil votos
para Eliseu Resende) mostra-se agora mais cautelosa, consi-
derando como indefinida a votação, mesmo quando anunciou
as lóh uma frente de 44 mil votos para Newton Cardoso, já
apurados 48% dos votos. Seus analistas jogam com a possibili-
dade de uma virada, dando a Itamar uma vitória de 100 mil
votos de frente. É que, após o fiasco do esquema montado há
quatro anos — em "que não se percebeu que os juizes das
comarcas apuravam primeiro os votos dos "burgos podres" e
só depois os das sedes das comarcas — estão agora advertidos
para o fenômeno.

Itamar Franco, segundo seus assessores, continua em
Juiz de Fora, confiante na vitória, enquanto Hélio Garcia
espera uma definição descansando nas praias cariocas e
Newton Cardoso está em lugar desconhecido.

Pemedebistas querem~~ 
pacificar o partido
Belo Horizonte — Ainda indefinida a elei-

ção para o governo de Minas, os políticos perae-
debistas começam a pensar na necessidade de
pacificação do partido no estado, independente
da vitória de Newton Cardoso (PMDB) ou
Itamar Franco (MDP). Todos sabem, no entan-
to, que a tarefa não será fácil.

O governador Hélio Garcia e o presidente
regional do partido, Joaquim de Melo Freire,
deixaram claro ao secretário-geral do PMDB
nacional, Milton Reis, que nâo aceitam o já
anunciado retorno de Itamar ao partido. O
próprio Milton Reis destaca porém que a questão
terá de ser resolvida "com cabeça fria porque
ainda há muita mágoa de lado a lado".

Aécio Neves' neto de Tancredo Neves,
embora ressalvando que 

"ninguém de responsa-
bilidade pode fazer uma previsão sobre o resulta-
do da disputa pelo governo", sentenciava que o
"governador de Minas, qualquer que seja ele,
não poderá correr o risco de governar com o
PMDB dividido". Com o que concorda o líder do
partido na Câmara, Pimenta da Veiga, para
quem, apesar de árdua, a tarefa será cumprida a
contento "e Minas não faltará à regra do PMDB
nacional".

Redutos já não são tão fiéis . Qualidade com
Belo Horizonte — Duas vezes prefeito de

Contagem, o candidato do PMDB. Newton
Cardoso. acosti_mou-se a ter nas urnas da
cidade, índices superiores a 90% dos votos
apurados. Este. ano, na mais decisiva de todas
as eleições que enfrentou. Newton enfrenta
uma novidade: Contagem ainda é seu domínio
eleitoral, mas já não"vota em seu nome tão
maciçamente como antes e somente em torno
dos 60% dos votos apurados são para ele.

A disputada eleição em Minas está revê-
lando o enfraquecimento de outras estrelas em
seus tradicionais redutos eleitorais: o governa-
dor do Distrito Federal e ponto de apoio do
candidato do MDP, Itamar Franco, José Apa-
recido de Oliveira, vê Itamar vr;-er em sua
cidade, Conceição do Mato Centro, por uma
pequena margem de votos; o ministro Aurelia-
no Chaves também assiste a uma vitória aper-
tada do candidato em sua terra, Três Pontas; o
presidente da Assembléia Legislativa. Dalton
Canabrava, assiste à derrota de Newton Car-
doso em Curvelo, sua base eleitoral; o candi-
dato a vice de Itamar, Aécio Cunha, está
enfrentando a derrota em sua cidade, Teófilo
Otoni.

Dos grandes da política mineira um dos

poucos que ainda enfrenta com tranqüilidade
os resultados de sua própria base eleitoral é
Itamar. Em Juiz de Fora vem obtendo cerca de
mais de 85% dos votos apurados. O governa-
dor Hélio Garcia é outro que tem motivos para
comemorar: Newton Cardoso está muito bem
em Santo Antônio do Amparo.

O secretário-geral do PMDB nacional,
deputado Milton Reis, também assiste à derro-
ta de Newton Cardoso, em sua terra. Pouso
Alegre, onde Itamar tem o dobro da votação
do candidato do PMDB. O piauiense Franceli-
no Pereira, que, em eleições anteriores, sem-
pre conseguiu boa votação para seus cândida-
tos no Vale do Jequitinhonha, assiste essa
região dar maioria de votos para Newton,
quando o ex-governador apoia Itamar.

O alto índice de votos nulos e brancos
nestes redutos eleitorais demonstra também
que suas lideranças não conseguiram, este
ano, convencer seu eleitorado como no passa-
do. Em Contagem, o índice de nulos e brancos
é superior a 15% na disputa para o governo do
estado e mesmo em Belo Horizonte, o elevado
índice de votos nulos e brancos demonstram
que a acirrada campanha acabou por confir-
mar a indefinição do eleitorado.
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Amazonino marca festa da
vitória para sexta-feira

Manaus — O candidato da Aliança Demo-
crática ao governo do Amazonas, Amazonino
Mendes, convocou a imprensa para anunciar
sua vitória e convidar a população para uma
grande festa na próxima sexta-feira. O anún-
cio, entretanto, não tem ainda o respaldo dos
números oficiais, nem extra-oficiais que estão
sendo divulgados pelas emissoras de televisão,
os dois principais jornais do estado e a central
de informações da Radiobrás/EBN. "Os dados
sáo da nossa central de computadores, que não
dão uma vantagem de 14% no total", garantiu
Amazonino Mendes.

O candidato da oposição, Artur Virgílio
Neto, do PSB, e da coligação Muda Amazo-
nas, também convocou uma entrevista coletiva
fornecendo dados diferentes. Artur Neto de-
nunciou, ainda, assessorado pelo estatístico do
Instituto Nacional de Estudos da Amazônia
(Inpa), Álvaro Vieira, que a apuração na
capital, que continua apontando equilíbrio,
com vantagem de cinco pontos para Ámazoni-
no Mendes, está sendo dirigida pelo governa-
dor Gilberto Mestrinho. "Os números eviden-
ciam que está havendo manipulação de ur-
nas", afinnou Álvaro Vieira.

Segundo Artur Neto, a apuração das umas
da periferia daria, necessariamente, uma van-
tagem a Amazonino Mendes, o que criaria o
clima de vitória e desanimaria os fiscais do
Muda Amazonas. Além desse problema, que
impede, no momento, uma avaliação correta
dos resultados das eleições, há outro que toma
difícil o trabalho de computação dos votos: o
interior do estado, cujas informações são con-
tradi tórias.

Segundo estimativas dos auxiliares de
Amazonino Mendes, que dispõem de seis
computadores, ele já obteve em 40 dos 59
municípios no interior, 50 mil 764 votos contra

32 mil 833, de Arthur Virgílio Neto. No comitê
do candidato da oposição, onde há apenas um
computador, os dados disponíveis mostram
que a apuração foi concluída em 12 munici-
pios, onde Amazonino venceu com 2 mil 730
votos de diferença.

Impugnações
Devidamente credenciados pelo Tribunal

Regional Eleitoral circulavam ontem pelas
zonas apuradoras de Manaus três agentes da
polícia civil e o tenente PM Bernardo da
Anunciação, "para garantir a segurança e a
lisura do pleito", segundo o oficial.

Sob a proteção de tropas federais, convo-
cadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, o juiz .
da 31* zona, Glacimar Damasceno, estranhou,
mas não tomou qualquer providência. O supe-
.intendente da Polícia Federal, Gustavo Go-
minho, comunicou o fato ao Comando Militar
da Amazônia e esclareceu: "Somente o Exér-
cito poderá entrar e fazer a segurança dos
locais de apuração e cabe à Polícia Federal a
investigação de qualquer crime eleitoral." In-
formado, o juiz desconversou: "Bom, foi o
TRE que mandou."

As denúncias de fraudes duplicaram-se
durante o dia de ontem, e tumultos e confu-
soes aconteceram em todas as zonas. Às 11 da
manhã, na 31* zona, o senador e candidato à
reeleição Raimundo Parente, do PDT, por
pouco não trocou murros com o advogado
Paulo Feitosa, da Aliança Democrática. Na
mesma zona, o juiz flagrou o roubo por um
fiscal da Aliança de dois blocos de boletins de
umas, de uso exclusivo do TRE, e a transfe-
rència de votos de um candidato a deputado
federal para outro, da mesma Aliança. "Eu

expulsei o mesário, mas náo abri inquérito.
Vou esperar uma segunda vez", disse o juiz.

NATAL EM DISNEYWORLD...
REVEILLON EM TIMES SQUARE.

NOVA YORKE
NOVA YORKg

Participe dessas festas com as mordomias que só mesmo a BEL AIR
tem estrutura para oferecer a você.
O fascinante mundo das compras em Miami e Manhattan com sofistica-
das boutiques. Os maiores e melhores Shopping Centers do Mundo.
Ah! a 5a. Avenida, Greenwich Village e os Shows da Broadway, que ma-
ravílha! E por sinal, recomendamos dois: "Cafs" e "Forty Second
Street".
O programa inclui:

Festas de Natal em Disneyworld e Re-
veillon em Nova York.
Citty Tour incluindo o magnífico Central
Park.Panorama da Cidade vista do alto do
Empire State.
Guias brasileiros acompanhando o gru-
po, durante todo o percurso.Traslados.
Hotéis de 1. Categoria:
Pavillon - Marriott e Hyatt, ou Doral Inn.
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PARTICIPE DESSA FESTA!

DIREITOS-
DO CIDADÃO

15% de desconto e 1 ampliação grátis.
A Fomar está oferecendo para todo cidadão que revelar e
copiar seu filme, 15% de desconto e mais uma ampliação

da foto que escolher, inteiramente grátis.
Filme 110 e 135mm V2 QUADRO você ganha 1 ampliação
13x18
Filme 126 você ganha 1 ampliação 20x20
Filme 135mm você ganha 1 ampliação 20x25

Revelação
FUJI

CENTRO Ru Sáo Jate. 90 13.' Tel.: PABX 1021) 2212332
TUUCA Pria Seem Ptim. (Shopping «51 Lj. 209 Tel.: 228 5111
MADUREIRA I Shopping Tem Tudo Lj. «9 Tel.: 3503211 
SÃO CBISTÚVAO Ria Sio Luiz Gonoge. 1981 Tel: PABX 10211 26*7224
MADUREIRA II A». M. Edg> Ruim. 244 lj. 120 T«L: 3904424

Cartão Nacional S.A,

AVISO
AOS USUÁRIOS

Em função da paralisação dos Serviços Postais da Empresa Brasileira

de Correios e Telégrafos, o Cartão Nacional está impossibilitado de

efetuar a remessa dos extratos de pagamento mensal, em tempo hábil,

aos seus usuários. >,

Por esse motivo, estamos prorrogando o prazo para o pagamento dos

extratos com vencimento em 19 de novembro para 21 de novembro.

Assim, os usuários que não tiverem recebido seus extratos devem

solicitar a 2a via no endereço abaixo, ou em qualquer agência do

Banco Nacional.

Av. Rio Branco, 156 - sobrelojas 201, 202 e 301 a 304 - Rio de

Janeiro.
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Vá com a BEL AIR VIAGENS ao Mundo de Disney e concorra a um
carro por dia (CHEVROLET CAVALIER) e outros valiosos prêmios,
sorteados de 15 em 15 segundos.
São 15 dias de uma viagem realmente sensacional.

CARTÃO NACIONAL S.A.

Vôo direto a Orlando ( Flórida),
Disneyworld (2 dias ) e Epcot Cen-
ter ( 2 dias),
Todas as atrações da Flórida in-
cluindo Sea World (tudo sobre o
mundo submarino) e Busch Garden
( um passeio à exótica África )e Ca-
bo Kennedy ( a tecnologia espacial),

I Miami (compras): visita aos maio-
res e melhores Shopping Centers da
Flórida,

1 Hotéis de luxo c/ café da manhã,
I Cruzeiro de 3 dias às Bahamas

(opcional),
I New York ( opcional),
I Guias e Coordenadores brasileiros

acompanhando o grupo durante to-
do o percurso.
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Saidas:
Janeiro- 06/13/20 e 27
Fevereiro: 03/11/18 e 25
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ministro Dilson Funaro, candi-
dato a candidato à presidência

da República, mesmo atarefado
com a costura de mais uma geração
de Cruzadinhos, encontrou tempo
para disparar telefonemas, promo-
vendo uma farta distribuição de
cumprimentos aos eleitos no pleito
de sábado passado.

Conseguiu, por exemplo, en-
contrar segunda-feira pela manhã o
senador Álvaro Dias, virtual gover-
nador do Paraná, para cumprimen-
tá-lo pela vitória. Álvaro estava na
localidade de Pato Branco, quando
foi localizado pelo ministro. Funaro
presenteou Álvaro com o elogio dc
que sua vitória sen irá para fortale-
cer o Plano Cruzado.

Também o primeiro telefonema
de Brasília recebido pelo senador
Henrique Santilho, futuro governa-
dor de Goiás, foi do ministro da
Fazenda. Santilho agradeceu os
cumprimentos e chegou a atribuir
sua vitória ao sucesso do Plano
Cruzado e às decisões de poUtica
social tomadas pela Nova Repú-
blica.

Outro que foi fisgado pelos tele-
fonemas ae Funaro foi o futuro
senador Mário Covas, eleito com
votaçáo espetacular. "Senador",
acariciou Funaro, "sua votação sig-
nifíca que todas as vezes que o
senhor encontrar dois paulistas na
rua, um vota no senhor".

D
Funaro — cuja atuaçáo no co-

mando da economia ajudou a en-
cher as urnas com votos para o
governo — amargou, entretanto,
uma pesada derrota eleitoral como
naufrágio do empresário Antônio
Ermírio de Moraes.

O ministro foi dos principais
responsáveis pela montagem da
candidatura do empresário ao go-
vemo de São Paulo.

A cabeça do Bndes
O governador eleito Moreira Franco

pretende no primeiro encontro que ti-
ver com o presidente José Sarney rei-
vindicar o cargo de presidente do Bndes
para alguém do Rio de Janeiro.

Mais do que ministérios Moreira é
de opinião que o Rio precisa estar
,presente em postos-chave da adminis-
tração, que possam traduzir-se em re-
cursos para o Estado.
A divisão do bolo

r Há uma articulação em marcha,
;Com discreto apoio do presidente do
•PMDB Ulysses Guimarães, que pode

levar o jurista Afonso Arinos, caso se
'eleja senador pelo Rio, para a presiden-'cia da Grande Comissão do Congresso
ique fará um anteprojeto da nova Cons-
¦ütuiçáo.

Á idéia é no sentido de entregar a
Ipresidência da Constituinte ao PMDB,:no caso as próprio deputado Ulysses
! Guimarães, ficando o PFL, representa-
:do pelo professor Afonso Arinos, no
•comando da Grande Comissão.

adversários, o também derrotado depu-
tado Paulo Maluf. do PDS:

Ele gastou o dobro do que eu
gastei — disse Ermírio.

Uns 80 milhões de dólares, Dr.
Ermírio? — perguntou um jornalista.

Mais — acrescentou Ermírio. —
Ele gastou uns 100 milhões.

Grande hotel
O cantor Paul Anka, uma das ey.tre-

las da festa em homenagem ao presi-
dente José Sarney quando de sua última
visita à Casa Branca, acaba de mandar
uma carta ao seu homenageado.

Nela ele oferece seu produto como
empresário: cadeias pré-fabricadas e
moduladas em aço.

D
Quem viu o catálogo garante que

são melhores que qualquer hotel quatro
estrelas do Brasil.

.Canecào II
! O empresário Mário Prioli, leia-se
, Canecào, vem aí com a maior casa de
! espetáculos do Brasil.

Será construída na Barra da Tijuca e
| poderá abrigar até 3.000 pessoas.

O guarda-chuva do Banco Nacional' 
pode estar por trás do projeto.

•Distribuindo renda
O empresário Antônio Ermírio de

•Moraes, candidato derrotado do PTB
I ao governo de Sáo Paulo, implicitamen-
! te admitiu serem verdadeiras as estima-
tivas de que gastou 50 milhões de dóla-

ires em sua frustrada corrida rumo ao
Palácio dos Bandeirantes.

• Foi durante uma entrevista e quan-" do mencionava os gastos de um de seus

Negócio
D. Dulce Figueiredo, ex-primeira-

dama do país, se prepara para entrar no
mundo dos negócios.

Vai abrir uma butique no Rio e
outra em Brasüia.
Agitação no ar

O PDT está querendo transformar a
Rádio Roquete Pinto, que bombardeia
o eleitorado brizolista com notícias alar-
mantes sobre as eleições, numa versão
da Rádio da Legalidade — que funcio-
nou a partir de Porto Alegre resistindo,
nos primeiros dias, ao golpe de 1964.

Só que o Brasil é outro.

Quem é quem
Fafá de Belém, cantada em prosa e

em verso como pé frio, ajudou este ano
os candidatos vitoriosos Miguel Arraes
(PE), Waldir Pires (BA) e Antônio
Carlos Valadares (SE).

Já Chico Buarque perdeu a eleição
do Rio este ano com Darcy Ribeiro e
em 1982 com Miro Teixeira.
Au.au

O prefeito de São Paulo Jânio Qua-
dros proibiu ontem a prefeitura de ce-
der cães e animais de qualquer espécie
para pesquisas científicas que impli-
quem sacrifício.

A propósito, Jânio Quadros tem
adoração completa por cachorros. Só
em casa cria cinco cães. "Eles, os cães,
são, em alguns casos, mais dignos de
confiança que os humanos", costuma
dizer o prefeito.
Quem vem

Em breve o Brasil também terá uma
filial do Blue Note — templo de jazz
nova-iorquino.

O proprietário Sal Haries já fez
todos os contatos.
A cabeça de Maciel

Do presidente do PMDB de Per-
nambuco, Fernando Corrêa, numa roda
de amigos, ao explicar porque seu parti-
do não vai pedir a cabeça do ministro
Marco Mariel:

Quem deve fazer isso é o Quer-
cia, não acham?

D
O ministro-chefe da Casa Civil, co-

mo se sabe, foi um dos articuladores da
campanha do empresário Antônio Er-
mírio de Moraes.
Assombração

Diante da pergunta de sua filha, de
três anos, sobre "Quem é o Super-
Helinho?", um dos coordenadores da
campanha de José Frejat, candidato ao
Senado pelo PDT, não titubeou:

É o inimigo n° 1 da Xuxa e do
He-man.

Durante a campanha, a cada apari-
çáo do Super-Helinho, a menina corria
assustada.

'• Agenor do Nascimento, o
Lourenço, metalúrgico e ex-

'marinheiro, membro do Co-'mitê 
Ceotral do PCB, mor-

,reu ontem por falta de assis-
iténcia médica depois de ser
.atropelado em Campo Gran-
.de e percorrer os hospitais
;Rocha Faria, Getúlio Vargas
,e Souza Aguiar. O enterro é
hoje, às lOh, no Cemitério de
Campo Grande.

'* Muitos secretariiveis pau-
tistas estão apenas aguardan-
do o término oficial das apu-
rações para saírem da toca.

, 
"Na próxima semana", pre-
vè uma raposa do escritório
do governador eleito Orestes
Qoérda, "começarão os com-

• bates a cte aberto".
Caso ímpar: as rodovias

rque ligam Friburgo—Can-
-tagalo e Piraí—Barca do Pi-
irai possuem quebra-molas.^Tudo por causa dos Cieps

que foram feitos à beira das
[estradas.

Hoje, is 14h30min, no Au-
. ditório do Consulado Geral

dos EUA, será apresentado,
em circuito fechado, outro

• 
programa da série Arnet.
Desta vez, focalizará Ann"Wrobkski, secretária de Es-
tado Adjunta dos EUA para'Assuntos Internacionais de
Narcóticos.

Lance-Livre-
D. Sebastião não sumiu

em Aljubarrota, conforme o
publicado, mas sim, em Al-
cácer Quibir, em 1578, quan-
do era o 16° rei de Portugal e
tinha 24 anos.

Apareceram 15 cédulas
eleitorais assinadas pelo pre-
sidente e mesários dc uma das
seções eleitorais de Porto Ale-
gre, localizada no bairro Gló-
ria. As cédulas estavam em
um pacote deixado no comitê
do candidato do PT a depu-
tado federal, Tarso Genro,
que denunciou o fato e entre-
gou-as à Justiça Eleitoral: as
investigações já começaram.

O ministro do Exército,
general Leônidas Pires Gon-
çalves, foi autorizado pelo
presidente José Sarney a visi-
tar oficialmente os Estados
Unidos. A visita do ministro
será no periodo de 30 de
novembro a 5 de dezembro.

Cuidado com um homem
branco, alto e forte, que Tica
no meio da rua das Acácias,
na Gávea, munido de arco e
flecha, fazendo alvo nos car-
ros que passam. A 15" Dele-
gacia de Policia, quando co-
municada, limita-se a dizer
quenada acontecerá, pois a
figura já é conhecida do
bairro.

O Museu de Arte Moder-

na do Rio de Janeiro acaba
de receber a visita de 20
diretores de museus de arte
dos Estados Unidos, México,
Suécia, Finlândia e Israel,
que conheceram os projetos
em andamento no MAM.

Moradores da Rua Soares
Cabral fazem reunião boje ás
21h no playground do prédio
n" 80, para lutar contra a
construção de um edificio no
n°36.

Do presidente da CNBB,
Dom Ivo Lorscheiter, sobre
a realização das eleições:
"Foi uma bela e eloqüente
festa da democracia".

Do secretário do Interior
do governo Franco Montoro,
Chopin Tavares de Lima,
uma das peças-chaves do es-
quema de Orestes Quércia
durante a campanha paulista,
a propósito da ameaça de re-
presálias contra os pemede-
bistas que apoiaram Antônio
Ermirio: "Fiquem tranqüi-
los. Náo é a hora de caçar
bruxas".

Entreouvido ontem no bar
do "Antonio's". Se a nota de
CzS 500 tem a efígie de Villa-
Lobos, a de CzS 1000 poderia
ser com Vinícius. É se o
governo não segurar essa in-
fiação, vem ai a de CzS 1500
com Zeca Paeodinho.

vo FalaMMcãO
CONSULTE O PflOF SIMON WAJNTRAUB

• AULA DE ORATÓRIA EM GRUPO PARA PERDER A
INIBtÇAO E MELHORAR O IMPflOVISO (Si ao aa
Convenções. Hotel Astòris, com Palco e V T I
s CORREÇÀO DOS PROBLEMAS DA VOZ E DA PALA
fcUtril RJ (021! 257-8080 insista e PABX. Filiais SP BH
221 3321 SALVADOR. BRASIUA 226-5751 e GO
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VEIGA DE ALMEIDA
NAO É A MENOR. NAO É A MAIOR.

MAS TORNAR-SE A MELHOR É OSEU
DESAFIO.. A SUA OBSESSÃO.

129 LEILÃO DE PAREDE'

]
QUADROS - GRAVURAS - ESCULTURAS

20 - 21 - 22 - 23 DE NOVEMBRO
QUINTA E SEXTA-FEIRA

DE 20 ÀS 23 HORAS
SÁBADO E DOMINGO

DE 10 ÀS 23 HORAS

ESCOLA ISRAELITA BRASILEIRA ELIEZER STEINBARG
DO

INSTITUTO ISRAELITA BRASILEIRO
DE

CULTURA E EDUCAÇÃO

RUA DAS LARANJEIRAS, 405 - TEL285-7797-RJ

APOIO CULTURAL TINTAS ÁGUIA

PROMOÇÕES RIOMAR

/^Sll SALMÃO
HADOQUE
POLVO
TRUTAS
FILÊCHERNE
VIEIRAS

Kg 350.00
Kg 140.00
Kg 150.00

Kg 80.00
Kg 140.00
Kg.250.00
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Encomendas: Rua do Ouvidor. 26.28 ¦
Tels 222-3255 e 222-3150

Io and

ENGENHEIROS — PETROBRAS
CENEL — QFLU — CENPRO — CANAL

Curso especializado de preparação para o Concurso da
Petrobras. Equipe formada com engenheiros e professores
do IME. ' 
CURSO BAHIENSE
Praça Ana Amélis, 9/5° andar
{Próximo à Santa Casa)

262-9858
262-9760

Inglês no Feedback.
o seu melhor programa

de férias.

Aproveite as férias para aprender inglês no
Feedback. Em apenas 2 meses (JAN/FEV)
você desenvolve o seu inglês em aulas diárias
com 1,2 ou 4 horas. O curso de férias conta com
professores ingleses e americanos, além de
conversação a partir da primeira aula. No
Feedback, também existem turmas só para
crianças nas filiais de Botafogo e Tijuca.
Venha para o Feedback. Aprender inglês
sempre é um ótimo programa.

iBBDDSCn 12 anos de experiência
Centro: 221-1863 Copacabana: 275-8249
Ipanema: 259-5296 Botafogo: 551 -0049
Tijuca: 284-8040 Barra: 399-5766

. Fique p<zrb do rádio.
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INSTRUMENTOS MUSICAIS?
DÈ UM TOQUE.

CLASSIDISCADOS JB
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O gaúcho Sérgio Zambiasi O mineiro Hélio Costa

Radialista campeão de voto
no Sul pode ser impugnado

Jornalistas dc rádio e televisão foram mais
uma \ei campeões de votos em vanos estados.
Alguns tèm programas dc audiência local —
como o radialista Sérgio Zambiazi (PMDB), de
Porto Alegre —, outros se tornaram populares
em programas de audiência nacional, como
Hélio Costa (PMDB-MG), que é o mais votado
em seu estado para a Câmara graças a sua
participação no programa Fantástico , da Rede
Globo.

Porto Alegre — O maior fenômeno eleitoral
da eleiçáo gaúcha, o radialista Sérgio Zambiazi,
já com mais de 80 mil votos para deputado
estadual e podendo atingir cerca de 300 mil no
final da apuração deverá torrar-se o centro de
uma batalha jurídica antes da sua diplomaçáo. O

pedido de cassação de seu registro ainda tramita
no TRE, podendo ter refle*os inclusive na
composição da bancada, já que a votação de
Zambiazi está dando ao PMDB de cinco a sete
cadeiras a mais aa Assembléia Legislativa.

As assessonas jurídicas do PDT c do PDS
estudam as medidas a serem impetradas, cn-
quanto o TRL gaúcho ainda nao definiu a data
do julgamento da cassação ou não do registro
Zambiazi foi acusado dc fm-r propaganda ciei-
toral nos seus programas populares na Radio
Farroupilha durante o período em que isso era
proibido. O advogado do PMDB, Paulo Renato
Morais, não acredita na cassação de Zambiazi e
afirma que. mesmo que, numa "hipótese impro-
vável", isso venha a ocorrer, o PMDB náo
perderá as cadeiras que a votação dc Zambiazi
está dando ao partido.

— O paragrato 7" do artigo 175 parante que
os votos permanecem validos para o partido,
portanto não haverá perdas dc cadeiras", disse
Paulo Morais, para quem ainda é cedo para se
saber exatamente qual sera a composição da
assembléia, já que faltam apurar metade dos
votos.

Hélio Costa é primeiro em Minas
Beto Horizonte — Em Minas, o repórter de

TV Hélio Costa, que formou sua popularidade
através das matérias sobre temas científicos no

programa Fantástico, da Rede Globo, deve ser o
campeão de votos, entre jornalistas e radialistas
candidatos às eleições proporcionais. Concor-
rendo pelo PMDB, mas integrante da dissidcn-
cia que apoiou Itamar Franco, ele foi o principal
apresentador dos programas da coligação MDP

(Movimento Democrático Progressista).
Junto com Hélio Costa, no PMDB, mas

apoiando Newton Cardoso, concorre outro cam-

peào de votos: o pastor da Igreja do Evaagelho
Quadrangular. Mano de Oliveira, que diana-
mente apresenta o programa Cadeia da Prece,

pela Radio Itatiaia. Durante a campanha, cie
não deixou de enviar recados indiretos para seus
eleitores, entre preces e mensagens.

Na disputa pela Assembléia Legislativa já;"
vai se configurando, pelo menos nas urnas da
grande Belo Horizonte, um outro radialista coiji "'

chances de destacado sucesso: Dirceu Pereira
(PMDB), cujo nome [oi incluído na lista dc,
candidatos preparada pela executiva regional do
partido, em agosto, a pedido do governador
Hélio Garcia. Pereira, após vanos anos como
repórter de esportes, consolidou uma populan-
dade mais recente como apresentador do pro-
grama Show da Tarde, na TV Altcrosa.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - IRCE-RJ
CONCURSO PÚBLICO

A Presente do Concur» para TÉCNICO OE CONTROLE EXTERNO, do TRIBUNAL DE CONTAS OA UNiAQ.
instituído pela Porta'* n° 178 SP86. no uso de suas atribuições, em aditamento a pubucaçio do Edital n3 0A8O lUOU aa
13 11 861 toma pupilo, no Estado do Rio de Janeiro que

1) Calendário de Provas — As D'ovas serio ruaiuadas nos 0*15 o no noiano a seguir .ndicados.

HORA

PiA IINICIO OA PROVAI PROV 
22 

TIi 86 1J hOfBS Conhtfumenios 0«3f«t*s
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2) Locai» de realizarão — Os «.ns cara prov..;,».- daa provas obedecerjo ,1 wgwnla divisão dos n°s de ¦nsc.ao

UNIVERSIDADE I PRÉDIO iNSCRlI^AO V

UNIVERSIDADE SANTA URSULA

ao{a'°^° 
|| 0661 a 1820
VI 1621 a atiOO

UNIVERSIDADE GAMA EILHO
è) Entrada pela
Rua Manuel Vuonno .„..„_. .c/-, _mt
n° 625 - Piedade MRMurtaRibc.ro «601 a 6235

GD Gama Data Contro 7156 a ?4Jh
Fl Filosofa 7446 i 7810
ON Otacílio NegrJo do i™ 7811 a 7930
PA "A" do Colégio P.odwoo 7931 a 7975

bl Entrada cwta __,_ ,,,,
rua Manuel Vuonno n° 379 SO S«ntoa Oumoffl S.X a .155

jl Informações Gerais
3 1) Os candidatos deverào compa-ecer ao local do reai:açao supracitado 1 (uma) nora antes 00 horário marcado

para o seu inioo. munKíos de
ai documento de <3e'v•<3àôe,
Di cartáo de identificação,
Cl «pis preto n° 2

3 2) Náo serí permitido o uso de máquina do estufar nem quatq-jer eiemenio de consult-
Em 17 do novemd'0 de 1986

RAIMUNDA GONiAGA DE FREITAS MAMEDE

HOJE 17:30h
"I COÜLD

HAVE DANCED
ALL NIGHT"

com Lawrence Welk

RÁDIO JORNAL DO BRASIL FM 99,7

m Um lugar aconchegante oara tomar o seu dnnk
Ou (antar ao som ae piano. SEM couven anisuco

DIARIAMENTE A PARTIR DAS 16 HORAS
E ALMOÇO AOS DOMINGOS

i Bartolomeu Mitre. <Sbü — Leoion — Reservas: 259-40433
M mB

Na Microshow
Você encontra toda linha de microcompu
tadores PROLOGICA com preços
sem concorrência.
Nossa assistência técnica v. conhece.

hlCRQSHOW
Av. Passos, 91-6. andar-Tel.: 222-8222 opcsolj'0*
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Eleição renova lideranças
no PFL e no PDT em Recife

Sarney acha que ganhou a
eleição junto com PMDB

Recife __ Além da vitória do PMDB, que se
transforma agora no grande partido de Pernam-
buco, o resultado das eleições consolidou duas
jovens lideranças não pemedebistas: o ex-
prefeito de Recife. Joaquim Francisco Cavalcan-
ti, 38 anos, que será o deputado federal mais
votado, passando a se constituir no homem forte
do PFL, e o ex-vereador João Coelho, do PDT,
que lidera a lista de candidatos a deputado
estadual, admitindo, desde já, que pode dispu-
tar a Prefeitura de Recife em 1988.

Por motivos bem diferentes. Joaquim Fran-
cisco e João Coelho acham cedo para analisar o
futuro de seus partidos. Mas o ex-prefeito está
consciente de que a convivência com os pefelis-
tas vai ser difícil, por ser ele de formação liberal,
com posições definidas, e acreditar ser necessá-
rio oxigenar o partido. Por sua vez, João Coelho
acha que, nesse pleito, o PDT se transforma no
terceiro partido de Pernambuco, elegendo seis
deputados, mas não sabe qual será seu rumo,
pelas dissidências internas que levaram os pede-
tistas a se dividir nas eleições em quatro facções.
Os dois não escondem a satisfação diante da
grande votação que estão tendo e estão seguros
de que passarão a ter poder de decisão nos seus
partidos.

Rejeitado
Antes mesmo de deixar a Prefeitura de

Recife, em janeiro deste ano, Joaquim Francis-
co se colocou à disposição do partido para ser o
candidato ao governo do estado. Na época, as
pesquisas o apontavam como um bom nome
para disputar com o deputado Miguel Arraes, já
que na região metropolitana seu nome empatava
com o do ex-governador. .._. _.__

Mas, na disputa com José Múcio Monteiro,
ele foi derrotado. A explicação da cúpula do
partido era a de que ele tinha consistência
eleitoral mas não tinha consistência partidária,
isto é, seu nome não tinha o apoio das bases e
do^ prefeitos do interior que estavam com José
Múcio. Joaquim Francisco decidiu ser candidato
a deputado estadual e, apesar da insistência do
partido, quando estava compondo a chapa ma-
joritária. não aceitou ser vice de José Múcio e
muito menos candidato a uma das vagas ao
Senado. "Se eu não tinha consistência partidária
para ser candidato ao governo, por que-teria
para vice ou senador?", perguntou com ironia,
lembrando que alguns caciques da política per-
nambucana chegaram a dizer que seu nome não
era bom "porque era liberal demais".

Sem mágoas — "Esse náo é o meu estilo",
explica —, ele passou a trabalhar na campanha
com uma equipe muito bem montada. Chegou a
ser preterido nos programas da propaganda
política eleitoral, principalmente quando os pe-
felistas partiram para uma campanha agressiva,
atacando o ex-governador Miguel Anaes de
comunista e ateu.

Joaquim Francisco negou-se a gravar para
os programas da televisão atacando Miguel
Anaes nesse tom, por entender que esse náo era

o caminho para se ganhar as eleições, Quanto ao
futuro do partido. Joaquim Francisco diz que.
passada a apuração, tem que haver uma parada
para pensar, avaliar e discutir as causas que
levaram o partido a um desempenho táo fraco
nesse pleito. Acredita que o partido tem que ser
oxigenado e continuar aberto a todos que que-
rem defender suas propostas. Ele reconhece
também que a aristocracia canavieira, como
mostraram as urnas, perdeu sua força e por isso
haverá uma mudança no estado.

Ele não admite sair do partido, até porque
sendo agora o homem mais forte do PFL se
sente na obrigação de recuperá-lo. Mas náo
esconde a satisfação de ser o mais votado no
estado. Se alguém, porém, brinca dizendo que
ele está em "estado de graça", responde: "Em

estado de graça sim, mas também em estado de
alerta para que o partido trabalhe muito e mude.
para continuar forte".

De olho na prefeitura
O vereador João Coelho. 30 anos. que, no

ano passado, disputando a Prefeitura de Recife,
teve 22% dos votos, pretende repetir esse de-
sempenho e chegar à Assembléia Legislativa
com 100 mil votos pelo PDT. Magoado com o
partido, hoje dividido em quatro facções, João
diz que não teve palanque, nem dinheiro e
muito menos tempo na televisão para fazer sua
campanha porque os companheiros de partido
lhe negaram esses direitos:

— Eu apoiei Arraes e, a partir daí. fui
condenado ao silêncio, porque não aceitei ser
vice na chapa do PFL, como queria uma ala do
PDT. Mas meu trabalho de corpo-a-corpo, de
porta-a-porta, valeu a pena e demonstra que as
minhas propostas foram entendidas, apesar de
todas as brigas entre os pedetistas.

Ele acha que o PDT será o terceiro partido
de Pernambuco, elegendo nesse pleito seis
deputados estaduais, dos quais dois disputando
a reeleição. Sem qualquer nodestia, diz que
somente ele, com seu prestígio, está ajudando a
eleger mais três. Visivelmente magoado com o
partido, o vereador não sabe qual o futuro do
PDT, mas acredita que, depois das apurações,
deve-se refletir sobre o que não foi discutido
durante a campanha. Ele próprio vai analisar o
fato de a constituinte ter sido relegada a segundo
plano por causa de vinculação com a eleiçáo dos
governadores.

Por enquanto, João Coelho não pensa em
deixar o PDT até porque acredita que nessas
eleições as pessoas que formaram o partido
saíram fortalecidas e poderão encontrar uma
saída. Quanto a voltar a disputar a Prefeitura de
Recife em 1988, ele acha cedo para se falar nesse
assunto, mas não afasta a possibilidade por
considerá-la uma coisa muito natural, principal-
mente na sua situação de deputado estadual
mais votado em todo o estado de Pernambuco.

Brasilia — "Minha vitoria é a vitoria do
PMDB e a vitória do PMDB é a minha
vitóna". assim o presidente José Sarney defi-
niu os resultados da eleição, em todo o país,
em entrevista concedida à revista francesa
L'Express. que esta semana sairá com duas
páginas sobre o Brasil. Ele afirmou que a
prioridade de seu Govemo é resgatar a divida
social e acabar com a pobreza absoluta de
parte do povo brasileiro.

Com duas edições semanais, uma interna-
cional e outra francesa, a L'E.xp.ess trará na
edição local, como reportagem de capa, o
assassinato do presidente da Renault, Georges
Besse. A outra reportagem mais importante
trará o Presidente José Sarney ou o Presidente
da Coréia do Norte, Kim ÍI Sung, caso se
confirmem os rumores de seu assassinato. De
qualquer forma, a ediçáo internacional terá
duas páginas sobre as eleições no Brasil, sua
dívida externa e as perspectivas do país para o
ano 2000.

Na entrevista à revista francesa, o Presi-
dente José Sarney atribuiu a vitória do PMDB
nio apenas ao apoio popular ás medidas de
seu Governo, mas também à qualidade dos
candidatos e seus compromissos com os pro-
gramas de mudança. Ele disse que seu governo
náo pretende um "confronto" com o FMI, mas
assegurou que antes de pensar na divida exter-
na pretende resgatar, internamente, a dívida
social do país.

A edição da L'E.-press sairá também com
uma entrevista do presidente do PMDB. depu-
tado Ulysses Guimarães, concedida em São
Paulo, no Parque Anhembi. no domingo,
quando começavam a ser abertas as urnas do
Estado. Nessa entrevista ele disse que não se
considerava o co-Presidente da Republica, em
conseqüência da vitória de seu partido. 

"O

PMDB divide esta vitória com o Presidente
Sarney, a quem estou unido de forma indisso-
lúvel", disse.

Sodré: PFL escolheu mal
Brasília — O Ministro Abreu Sodré garan-

tiu que os cargos dos ministros estão à disposi-
çáo do Presidente da República, "como. alias,
sempre estiveram, caso ele deseje ídier uma
reforma ministerial". Mas o ministro das Rela-
ções Exteriores entende que não haverá mu-
danças de profundidade do ministério porque"o PFL e o PMDB tém um objetivo comum:
dar sustentação ao governo do Presidente
Sarney. que foi. na verdade, o grande vitorio-
so nestas eleições".

Sodré atribuiu a derrota de seu partido, o
PFL, à "má escolha de seus candidatos, como,
por exemplo, o deputado Paulo Maluf, apoia-
do em São Paulo, e a um melhor desempenho
do PMDB na campanha eleitoral". Ele propôs
uma reunião geral do PFL, logo no início de
dezembro, "para que o partido possa fazer
uma autocrítica e reformular o seu programa"."Temos de admitir que fomos denotados
e reconhecer a necessidade de uma autocrítica
para que possamos corrigir os erros e nos
transformar num grande partido", declarou
Abreu Sodré. Na correlação das forças politi-
cas, o ministro reconhece "uma predominàn-
cia do PMDB" que, segundo ele, "merece

elogios e cumprimentos pela grande vitória".
Mas não se mostrou desanimado: "Ganhar e
perder fazem parte da democracia que hoje
está consolidada no pais". Ao contrário, o
ministro Jorge Bomhausen, da Educação, dis-
se, num programa de televisão, que o PFL foi
muito bem na eleiçáo e consolidou-se como o
segundo maior partido nacional.

Amigo pessoal do candidato derrotado do
PTB ao Governo de Sáo Paulo. Antônio
Ennírio de Moraes, Abreu Sodré contestou
declarações do candidato segundo as quais
teria sido pressionado pelo Presidente Sarney
para disputar o governo de Sâo Paulo: " Tanto
quanto sei, nem o Presidente Sarney. nem o
Planalto pressionou o Ermirio. Ele foi candi-
dato porque muitos amigos, inclusive eu. ape-
laram para isto, por entender que sena um
bom candidato", esclareceu o ministro.

Embora denotada. Abreu Sodré entende
que a candidatura do empresário Antônio
Ermirio de Morais teve um grande mento:
serviu para banar o candidato do PDS. Paulo
Salim Maluf. "A candidatura de Ermirio de-
terminou nitidamente a denota de Maluf. E só
cotejar os números", observou.

Indagado sobre as eleições de 1988 em Sáo
Paulo, quando será escolhido o futuro prefeito
da capital. Abreu Sodré admitiu que 

"o

PMDB — diante da vitória eleitoral de 15 de
novembro — tem mais condições de eleger o
sucessor de Jânio Quadros". Mas, no seu
entender, "nada impede que o PFL e o PMDB
se unam para eleger um bom candidato".

O ministro das Relações Exteriores foi ao
Palácio do Planalto conversar sobre a próxima
viagem que o Presidente fará, em janeiro,
quando visitará, em princípio a França, a
Alemanha e a índia. Mas, como ele próprio
confessou, "a maior parte do tempo da au-
diência foi gasto com um balanço das elei-
ções".

Recife — Foto de Solano José

%_•=-" '

__'.-' rt°&B ______E__Pfl*_-f^| ^l^vi'âÍÍ:^ll^^___:l^^;:^_l__-_^};--^ ^^^___l B____>^ I VV\~__m ______n^____l B_-;/" 
^^mf-W' ~r.-t "!*Ty3lJT-_M^-F--lÍ -__r____F 1 

_\a___.
___s__i_____i ______________ ___tr í.s 'í^^^^U-_\^^^^''^^'^ffl^_______w1^1^1^^'-''' '"^'^^--w ~*i^y^B

^^^H -Bfel-S-Ní^¦* *_^____________ffl__l__^__4___H^fP_,___S__r___í 8

Piauí — Com 49,65% dos 222 mil 142
votos já computados em todo o estado do
Piauí até às 18h30min de ontem, contra
48,54% de Freitas Neto (PFL-PDT). o sena-
dor Alberto SUva (PMDB-PDS-PCB e PC do
B) assumiu a liderança das apurações. A
diferença favorável ao candidato das Oposi-

ções Coligadas é de apenas 2 mil 448 votos.

A apuração continua lenta e a previsão do
presidente do TRE, desembargador Walter
Miranda, é de que os trabalhos somente serão
encenados no dia 21. Até ontem só haviam
sido apurados 27,51% dos 800 mil votantes em
todo o Piauí. Os dados oficiais compreendem
apenas a apuração em Teresina, cujos resulta-
dos são os seguintes: Freitas Neto tem 17 mil
598 e Alberto Silva 28 mil 121 votos.
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Joaquim Francisco diz que Múcio era um candidato "peso 
pesado'

_

Ex-prefeito explica a derrota

CARTÃO DE CRÉDITO PREFERENCIAL
Devido a greve dos Correios, informamos aos nossos clientes,que de-

verão procurar a 2. via dos extratos do vencimento 20/11 em qualquer
uma de nossas lojas.

Recife — "Fomos obrigados a carregar dois
pesos-pesados: as candidaturas de José Múcio e
de Margarida Cantarelli" — desabafou o ex-
prefeito de Recife Joaquim Francisco, apontado
como o mais votado deputado federal este ano.
Preterido pelo PFL, quando seu nome era tido
como o mais forte para denotar Miguel Anaes,
ele iniciou o processo de autocrítica do PFL, que
está perdendo as eleições estaduais.

Segundo Joaquim, Margarida — cujo nome
foi lançado pelo ministro do Gabinete Civil,
Marco Maciel — não disse a que veio e está
perdendo até para os votos brancos. Quanto a
José Múcio, ele acha que a candidatura foi
equivocada e acabou se rendendo à direita
partidária com uma campanha anticomunista
que prejudicou o mais forte nome do partido: o-
ex .governador Roberto Magalhães.

lAs críticas de Joaquim, que sai das urnas
comp a mais forte liderança do PFL pernambu-
cano. prenunciam uma crise no partido e mais
pròMemas para Maciel. O PFL deve perder
Roberto Magalhães, que anuncia a disposição
de"abandonar a vida pública quando for confir-
mada sua denota, e, com o "desconforto" de
Joaquim, que começa a entrar em rota de
colisão com a direita partidária, o partido come-
ça- a experimentar prenúncios de rebelião até
mesmo entre os deputados estaduais.

O candidato Airon Rios criticou duramente
o ministro Marco Maciel "por não ter apoiado

Cid Sampaio, que é forte no Agreste", preferin-
do Margarida, classificada por ele de "blefe".

Airon era suplente de deputado federal e candi-
datou-se a estadual este ano depois de ter sido
secretário da Desburocratizaçáo de Roberto
Magalhães.

Outro deputado estadual com reeleição ga-
rantida, Cantalício Cabral, náo ficou atrás: "Fo-

mos vítimas do conto dos prefeitos", afirmou,
explicando que o grupo que dentro do partido
apoiava José Múcio como candidato "negociou

com os prefeitos e eles, depois que receberam
muitas vantagens, cruzaram os braços". Cantalí-
cio atribui a isso o insucesso do PFL no Agreste,
que sempre foi fiel ao govemo.

— Há casos como esses também no Sertão
— disse — e a prova do descaso é que, nos meus
municípios, nos que eu sou votado, José Múcio,

> Rflberto e Margarida estão tendo 90% dos
votos. O deputado não pretende mais ficar no
PFL: "Vou conversar muito, mas nesse partido
não fico pois o poder econômico é que manda
nele."

Se o fogo que cresce no PFL nào for contido
a tempo, o partido pode perder situação quase
confortável em que se encontrava em relaçáo às
bancadas federal e estadual que formará. No
caso da bancada estadual, por exemplo, o PFL
espera fazer o mesmo número ou até mais
deputados que o PMDB. Obrigando Miguel
Arraes a se aliar ao PDT para conseguir
maioria.

CURSOS:

MARKETING d dia)
GERENCIA e

TÉCNICAS DEVENDAS(2dias)
¦ Para atuais e futuros gerentes e profissionais de marketing e vendas, vendedores

de alto nivel, empresários em busca de oportunidades e progresso.

DIREÇÃO E MINISTRAÇÃO:
JD^oVapree;iaen.de°dSa'^ECOM. Consultor de Marketing. Ocupou d-*
anos diversas posições executivas de marketing e vendas em empresas internacional.,.
tendo ministrado vários cursos, palestras e conferências sobre o assunto.

Estes cursos repetidos com grande sucesso relacionam conceitos e técnicas
empreqados por grandes organizações às características dos problemas prá£
cos dos participantes. Aspectos chave de várias funções de Marketing e Vendas
serão ressaltados.

MARKETING: CzS 2.850.00 - Dia 19/12/86

GERÊNCIA _,, „_ 0Q/11QR
TÉCNICAS DE VENDAS: CzS 4.700.00-Dias 27 e 28/11/86

De 08:30 às 17 00
horas na EXECOM.

OFERECEMOS: Almoço, certificado, orientação prof
inscrições pelos nossos telefones.

issional, facilidade de

Tasso não comemora,
mas terá vantagem
de 500 mil votos

Fortaleza — O empresário Tasso Jereissati ja é o governa-
dor eleito do Ceara. F.stribado cm uma vantagem que se projeto
para 500 mil votos sobre o coronel Adaulto Bezerra (PFL-PDS-
PTB) -- um massacre para os padrões cearenses —, o candidato
do PMDB recusa-se a cantar vitoria publicamente, para nãb
esfriar 0 ânimo dos 35 mil fiscais que acompanham a lenta
apuração. Mas tem o firme comando do PMDB, como se já
estivesse no Palácio da Abolição.

No domingo após a eleição, esfriou o entusiasmo dos
correligionários que queriam sair ãs ruas em carnaval. No dia
seguinte, repreendeu sete deputados do PMDB em seu comitê
central. Os políticos vibravam com as projeções que saiam dp
computador, mas Tasso deu ;i ordem de trabalho: nada de
comemorações enquanto todas as urnas não forem apuradas.'

"Com os adversários que lenho, não posso relaxar a
fiscalização. Cantar a vitória hoje ina desmobilizar o nosso
pessoal, e só Deus sabe o que acontece depois", explica Tasso.
"Mesmo com a vitória se anunciando, eu preciso garantir a
eleição de deputados para a Assembléia e a maioria da bancada
federal". As razoes do empresário se fundamentam nas práticas
políticas dos coronéis Adaulto Bezerra, Virgílio Távora e César
Cais. Ele teme a fraude na apuração.

O futuro governador já se prepara para a posse. Sua
pnmeira medida será a formação de um comitê técnico para
levantar a situação da maquina administrativa "Quero conhe-
cer O que etiste no estado e quem fa/ 'o qué. Há muitas
autarquias e empresas publicas que náo servem para nada", diz
ele. Tasso quer administrar o governo do Ceará — inchado wm
112 mil cargos decorrentes dos acordos políticos dos coronéis -<¦
com a mesma eficiência de suas 13 empresas que reúnem de
uma fabrica de Coca-Cola à administração de shopping centers'.

União nordestina
Tasso está entusiasmado com o papel que desempenhará

entre as lideranças regionais "O Nordeste so tem vez quando
está unido", conclama "Precisamos da uniáo dos governadores
nordestinos e das bancadas federais, para reverter o processo
centralizador que nos prejudica. A resolução do problema
social nordestino e uma questáo politica. depende da nossü
unidade."

Para o mais jovem governador do Brasil (37 anos), as
vitórias do PMDB no Ceará, na Bahia e em Pernambuco
facilitam esse projeto dc uniáo regional "E que os grandes
projetos para o Nordeste sempre esbarraram no clientelismo
político", explica. Clientelismo que Tasso derrotou no Ceara
aliando eficiência empresarial no comando da campanha ao
sentimento por mudanças que existia no povo."Precisávamos uma mudança de mentalidade". diz Jercis'
sati. "E no Ceará a mentalidade do povo mudou mais cedo què
a mentalidade da classe dirigente." A constatação vem das
urnas: "os coronéis acreditaram até o ultimo instante em seus
velhos esquemas dc cabos eleitorais. Na hora do voto, O povo
não obedeceu aos chefes de curral". Tasso admite que a vitoria
nas urnas superou a> expectativas de seu próprio comitê.

Filiado ao PMDB há apenas 9 meses, o governador eleito
do Ceará nào pretende fazer política cm tempo integral.
"Quero me dedicar à família (mulher e três filhas) e acredito
que, com um pouco de organização, qualquer governador pode
ter um ritmo de vida normal. Isso de dizer que a vida em família
acaba para o político é apenas um tabu. que vou quebrar"t.
anuncia. "Afinal, náo ovu governar sozinho. Eu náo sou um.
sou um time."

O time ao qual Tasso se refere e o que tem tirado o sono
dos políticos do PMDB cearense. A campanha eleitoral do
candidato foi coordenada por uma equipe de jovens empresa-
rios ligados ao Centro Industrial do Ceara (CIC), do qual foi
presidente. Com eles, Tasso pretende formar um conselho, sem
ligações formais com o governo e nada indica que ele vá "passar

a bola" aos políticos na administraçáo do estado. "Meu enteno
será o da competência", repete o candidato vitorioso.

desenvolvimento empresarial ltda.
(mpre._i iegi*tr_<J* nj bt I

Diretor Presidente lose Walter Toledo Silsa
Rua Gonçalve» Dia». 5b - sala» 30. e 311
Tels (021) 252-3418 e 252-494.
Tele» 2134084 AMCH BR
CEP 20050- Rio de laneiro - Brasil

CONSELHO REGIONAL
DE ODONTOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

EDITAL N° 02/86
O Presidente do CRO-RJ faz saber que no dia 28 de
novembro de 1986 serão realizadas eleições para a renova-
çáo de 5 vagas de Conselheiros Efetivos e 5 vagas do
Conselheiros Suplentes Encontra-se inscrita uma chapa
composta dos seguintes candidatos Efetivos — Aloysio
Canello. Carlos Alberto dos Santos Pego, Eli Guimarães,
Vinícius Ribeiro Soares e Zeha Licia de Jacobina Siqueira.
Suplentes — Eduardo Gomes Cortes Castro. Jorge Teixei-
ra de Oliveira, Nedi Soledade Miranda Rocha. Nicola
Tancredo e Paulo Severino da Silva. As mesas eleitorais
estarão à disposição dos eleitores nos seguintes endere-
ços 01) Rua Araúp Porto Alegre, 70/5° andar (Sede do
Conselho) onde também haverá uma urna para votos por
correspondência, 02! Av Nilo Peçanha. 38/3" andar (Policli-
nica Geral do Rio de Janeiro). 03) Rua Lauro Muller. 1.
Botafogo ao lado do Canecão (Associação dos Servidores
Civis do Brasil): 04) Rua Visconde Silva, 52. Botafogo
(Colégio Brasileiro de Cirurgiões); 05) Av Rainha Elizabeth
36-A s/Voja. Copacabana (5' Região Administrativa). 06)
Rua Tonelero 262. Copacabana (Centro Municipal de
Saúde Barros Barreto). 07) Rua Visconde de Pirajá, 156. loja
5 Ipanema (Dental Gaúcho). 08) Praça Saens Pena. 45. sala
412 Tuuca (SHOPPING 45), 09) Rua Conde de Bonfim, 451
(Tiiuca Tenis Clube), 10) Rua Santa Fe, 42. Méier (12*
Região Administrativa); 11) Rua Barão de Sertóno. 75. Rio
Comprido (ABO-RJ), 12) Rua Fonseca Telles. 121/4° andar
(Associação Odontológica de Sáo Cristóvão); 13) Faculdade
de Odontologia da UFRJ (Ilha do Fundão), 14) Rua Leopoldi-
na Rego 745 sobrado. Penha (11' Região Administrativa),
15) Rua'Carvalho de Souza, 274, Madureira (15a Região
Administrativa), 16) Av. Cesano de Melo. 1345. Campo
Grande (Centro de Estudos do Hospital Rocha Faria), e 17)
Av Amaral Peixoto. 55/607. Niterói (ABO — Niterói). A
mesa n3 01 funcionará das 08 00 às 19:30 h. As mesas n°s
04 e 06 funcionarão das 08 00 às 17 00 h As demais
mesas eleitorais funcionarão das 08.00 às 18:00 n O
comparecimento às eleições ê obrigatório para todos os
cirurgióes-dentistas inscritos neste CRO-RJ. que tenham
inscrição principal e encontrem-se em pleno gozo de seus
direitos profissionais. Só poderão votar os cirurgiões-
dentistas que esteiam com as anuidades quitadas até 1986,
inclusive Os cirurgiôes-dentistas residentes em cidades
fora do Rio de Janeiro e de Niterói, deverão votar utilizando
o material adequado que lhes foi previamente enviado pelo
Conselho, pelos Correios; seus votos somente serão
computados se chegarem a mesa receptora de votos por
correspondência, até o momento de encerrar-se a votação.
Este Conselho está a disposição dos arurgióes-dentistas.
no horano de 08 00 às 17 00 horas, para prestar-lhes
quaisquer esclarecimentos a respeito das eleições a que se
refere o presente Edital Rio de Janeiro. 23 de novembro de
1986 Ass. Alovsio Cariello-Presidente.
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Votação do PMDB obrigará Quércia a fazer composição
^"'^ Brasília — Foto de Jose Vareiia

São Paulo — Na euforia da vitória, o"governador eleito Orestes Quércia debru-
j^çou-se sobre os números e constatou, deso-*4ado, 

av. apesar da votação superior à
...esperaaa obtida pelo PMDB, o partido não
-deverá ter maioria na Assembléia Legisla-

tiva. Antecipou a seus assessores que fará
toalizáo para governar e determinou que
iniciem sondagens junto ao FI"B e outros
pequenos partidos.

Em meio à inesperada avalanche de
votos nulos e brancos somente ontem,
terceiro dia da apuração, começou a se
delinear a mais provável composição das
bancadas na Assembléia Legislativa e na
Constituinte. O índice de renovação é
baixo e as urnas confirmam uma tradição
que vem se firmando em São Paulo desde
1978; parlamentares que trocam de partido
não se reelegem. Isso ocorreu com mais de

.u metade da bancada do MDB, que naquele
S ano bandeou-se para a Arena uo governa-

dor Paulo Maluf.
A esquerda do PMDB, que na legisla-

tura que se encerra contava com mais de
uma dezena de parlamentares, sai desfalca-
da desta eleiçáo e terá muita sorte se eleger•constituintes. Até o início da noite de
ontem, estavam ameaçados de não se ree-
legerem os deputados Airton Soares e Bete
Mendes — aue trocaram o PT pelo PMDB
— e os candidatos Fernando Moraes, Flá-
vio Bierrenbach e Jose Gregori.

Também os comunistas que se cândida-

9

1

5

União Popular que apoiou o deputado
Paulo Maluf (PDS—PFL), e 10 da Uniáo
Libera! Trabalhista do empresário Antônio
Ermírio de Moraes (PTB-PSC-PL), sete do
PT e um ou dois do PDT.

Dos 84 deputados estaduais paulistas
com quem o Governador eleito Orestes
Quércia terá de governar, as projeções
indicam que 39 seráo do PMDB, 20 da
União Popular, 14 da União Liberal, oito
do PT e três do PDT. Os campeões de
votos para a constituinte são o deputado
Ulysses Guimarães (PMDB), Luís Inácio
da Silva, o Lula, (PT), o ex-ministro Del-
fim Neto (PDS) e o ex-secretário de Plane-
jamento do Estado, José Serra (PMDB).

Do PMDB estão com eleição pratica-
mente assegurada, além de Ulysses e Ser-
ra, Francisco Amaral, Samir Achoa, José
Carlos Grecco, João Hermann Neto, João
Cunha, José Yunes, Felipe Cheide, Paulo
Zarzur, Geraldo Alckmin, Horácio Ortiz,
Koyu lha, Cardoso Alves. Robson Mari-
nho, Del Bosco Amaral, Airton Sandoval,
Tidei de Lima, Caio Pompeu de Toledo,
Pacheco Chaves, Teodoro Mendes e Mário
Hato.

No PT, os companheiros de Lula deve-
rão ser José Genoíno Neto, Florestan Fer-
nandes, Luiz Gushiken, Irmã Passoni e
Plínio de Arruda Sampaio. A sétima e a
oitava vagas — se o partido eleger até oito

são disputadas por Eduardo Jorge,
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chegará

í taram por sua própria legenda não estarão Heródoto Barbeiro Luiz Eduardo Gree-

j representados Sa íonstitlinte. O PCB náo "halgh ejrede Cardoso. 
^ ^ ^^

depois de Delfin, são o radialista Arnold
Fioravante, os deputados Cunha Bueno e
Gióia Júnior. Também podem ser eleitos o
ex-prefeito Antônio Salim Curiati (PDS), e
os deputados José Camargo. Ricardo Izar,
Alcides Franciscato e Jorge Malluly Neto,
todos do PFL.

Na União Liberal, os mais votados são
Armando Pinheiro, Gastone Righi, Fran-
cisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, José
Igreja, Guilherme Afif Domingos, Tutu
Quadros e William Salem.

representados i
§ conseguiu reeleger o deputado Alberto

l Goldman, um dos mais respeitáveis articu-
| ladores políticos paulistas e uma perda-i sentida até pelos adversários. O PC do B''.lambem não reelegeu o deputado Aurélio

Perez.
As Bancadas

1

Os números ainda não são definitivos,
\ mas os votos somados até o início da noite
; indicavam que, na Assembléia Constituin-
í te, a bancada majoritária será do PMDB,
; com 30 deputados, seguida por 11 da

Governo incluirá todas as alas
São Paulo — O governador eleito de Sâo

Paulo, Orestes Quércia, definiu o principal
critério que o norteará na escolha de seus

'futuros auxiliares. Ele não excluirá do govemo
nenhuma das alas do PMDB paulista — inclusi-
ve os dissidentes que até dias antes da eleiçáo
apoiavam o candidato do PTB, Antônio Ermírio
de Moraes —. embora só devam integrar o
primeiro escalão políticos que permaneceram a
seu lado quando sua candidatura ameaçava
derrapar e técnicos de total confiança.

Quércia, que um dia após a abertura das
urnas chegou a insinuar represálias aos pemede-
bistas dissidentes, ouviu a ponderação de alguns
de seus assessores e amigos íntimos, receosos de
que uma postura inflexível pudesse prejudicar o
projeto político do novo governador. Para des-
cansar e fugir ao cerco que começa a ser feito
pelos aliados que disputam postos no secretaria-
do, Quércia deverá afastar-se de São Paulo por
sete dias, provavelmente na próxima semana.
Depois do Natal, ele pretende viajar ao exterior,
quando entào manterá contatos políticos e apro-
veitará a distancia para refletir sobre sua equipe
de governo à margem das pressões partidárias."Não é hora de caçar bruxas, mas de unir o
partido", diz o atua! secretário do Interior,
Chopin Tavares de Lima, um dos mais fiéis
colaboradores de Orestes Quércia. Chopin inte-
gra um grupo de pemedebistas que se opõe à
linha proposta por parlamentares de esquerda
que atravessaram toda a campanha eleitoral com
Quércia e esperara que o novo governador adote
o princípio da reciprocidade, no trato com os
políticos do PMDB. E, como membro do estafe

quercista, está no centro das primeiras discus-
sões para a formação do secretariado.

No governo Montoro, Chopin Tavares de
Lima e o atual secretário de Obras, João Oswal-
do Leiva, foram os únicos integrantes do primei-
ro escalão a trabalharem ostensivamente ao lado
do Quércia, mesmo quando outros secretários
de estado faziam acenos a Antônio Ermírio de
Moraes. Agora, ambos tentam somar apoios no
partido para disputarem a chefia da Casa Civil
ou a Secretária de Governo, pastas que acumu-
larão a coordenação política. Mas trombara na
saída com reivindicação idêntica do presidente
do PMDB paulista e vice-governador eleito,
Almino Afonso.

Se depender da esquerda do partido, Joáo
Oswaldo Leiva será o indicado para a Casa
Civil. Um deputado ligado à antiga ala autêntica
do PMDB, Ralph Biasi, também começa a
movimentar-se para conquistar a Secretaria dos
Transportes. "Não 

podemos ganhar e não le-
var", raciocina o deputado Joáo Herrmann
Neto, da esquerda pemedebista, embora ressal-
ve que seu grupo pretende, em primeiro lugar,
ajudar Quércia a cumprir o compromisso assu-
mido de promover mudanças sociais mais auda-
ciosas.

O deputado Airton Soares, que integra o
grupo, prefere ser cauteloso nessa questáo. 

"A
esquerda nào tem nada de atuar como bloco no
partido, a não ser que o partido se afaste de seu
programa", diz ele. "Quanto ao secretariado
estadual ou ao ministério, isso sáo coisas para
Quércia e Sarney decidirem".

Sáo Paulo — Foto de Ariovaldo dos Santos

Montoro diz a Sarney que vitória contra o 1>ÜS de Maluf foi serviço prestado ao pais

Para Montoro, um sabor de vingança
Brasflia — "Senti o sabor de ter

prestado um grande serviço ao Brasil,
que merece coisa melhor que ele", afir-
mou o governador de São Paulo, Franco
Montoro, referindo-se à denota imposta
por Orestes Quércia ao candidato do
PDS, Paulo Maluf. "Ela teve, também, o
sabor de vingança. Maluf fez sua campa-
nha com ataques a meu govemo".

Montoro, após o encontro de uma
hora com o presidente José Samey. usou
uma expressão italiana, ambidue, para
ressaltar que a vitória do PMDB na
maioria dos estados deve ser creditada
tanto ao partido, como às medidas econô-
micas do govemo. 

"Os candidatos que
defenderam o Plano Cruzado, o congela-
mento e o confisco foram eleitos. Quem
ficou contra, foi derrotado".

Ministério
Acrescentou que a vitória do PMDB

dá ao partido 
"mais responsabilidades

que direitos" e que, portanto, seria "des-
cortesia" qualquer tipo de pressão sobre
o presidente Samey para a reforma de
seu ministério. Montoro disse que pre-
tende continuar na vida pública, depois
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Quércia, já eleito, cumprimenta seu vice, Almino Afonso

AVISO AOS OLIENTES
em virtude da greve dos correios avisamos
aos clientes que a 2a via do extrato referên-
te ao vencimento até o dia 20/11, está à
disposição em qualquer de nossas lojas.

ADONIS

de passar o governo a Orestes Quércia.
como membro do diretório do PMDB e
presidente de um instituto, para a inte-
graçáo da América Latina.

Montoro não descarta, contudo, a
possibilidade de vir a ocupar um ministé-
rio do govemo Samey. "Você está me
perguntando se eu não gosto de doce de
coco", respondeu quando lhe pergunta-
ram se não gostaria de ser ministro.

Disse que tanto ele, como o presiden-
te Samey concordam em que a Aliança
Democrática, formada pelo PMDB e pe-
lo PFL, deve continuar como base de
sustentação política do govemo. 

"Portan-
to, não acredito que uma possível refor-
ma ministerial ocorra em função dos
resultados da eleição. O PMDB, majon-
tário detém 15 ministérios e o PFL ape-
nas cinco, o que a meu ver é proporcional
ao resultado das umas", disse Montoro.

Desmentido
O governador de São Paulo afirmou

ter ouvido do presidente Samey que náo
houve, por parte dele. nenhum apelo ao
empresário Antônio Ermírio de Moraes,
para se candidatar ao govemo do estado.

"O 
presidente me disse que apenas rece-

beu do empresário a comunicação de sua
decisão de concorrer ao cargo de gover-
nador. Agora, pelo que li nos jornais, o
própno Antônio Ermíno disse que fora
mal interpretado em suas declarações",
disse.

Montoro pediu aos eleitos para náo
precipitarem os fatos, antecipando a dis-
cussáo de Sarney e da sucessão presiden-
ciai. "Esses sáo temas para a futura
Constituinte", disse.

Ele admitiu a possibilidade de con-
correr à presidência do PMDB, caso o
deputado Ulysses Guimarães venha a
disputar a presidência da Assembléia
Constituinte. "Esta é, entretanto, uma
possibilidade que náo se coloca no mo-
mento".

Em tom de brincadeira. Montoro fez
uma advertência ao governador do Rio
de Janeiro, Leonel Bnzola. que anunciou
a intenção de se mudar para Sáo Paulo:
"A cidade tem todo o direito de recebe-
lo. mas dizem que os paulistas nâo são
hospitaleiros como os cariocas que elege-
ram um gaúcho para governá-los".

Maluf se lança para diretas em 87
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Sáo Paulo — Recém-saido de
uma derrota fragorosa para o candi-
dato do PMDB, Orestes Quércia, na
disputa pelo governo do Estado e
pronto para embarcar para Paris até
o fim desta semana, o deputado
Paulo Maluf iniciou campanha pelas"diretas já" para a Presidência da
República. Maluf começou a cobrar
do PMDB posição neste sentido na
Constituinte que, segundo seus pia-
nos, poderá marcar eleições presi-
denciais em 1987. E ele se propõe a
disputá-las.

— Estou dentro da vida pública
e disputarei o próximo pleito, seja
para governador ou para presidente
— assegurou Maluf em meio a tele-
fonemas para correligionários agra-
decendo a ajuda na frustrada campa-
nha para o governo paulista. O
deputado não afasta também a possi-
bilidade de disputar a sucessão de
Jânio Quadros na Prefeitura de São
Paulo em 1988, mas disse preferir
aguardar o calendário eleitoral que
não se sabe qual será.

"Na vida nós temos que ter cons- '
ciência da evolução dos fatos. O fato
agora é que o PMDB ganhou as
eleições. Então, o PMDB é que tem
que propor diretas já", argumentou
Maluf, assegurando que sua tese na-
da tem a ver com igual pregação do
governador Leonel Brizola. "Ele é

Ermírio vence no
boletim do TRE

São Paulo — Antônio Ermírio de
Moraes — que já admitiu a derrota para
Orestes Quércia, do qual vem perdendo,
segundo dados extra-oficiais por uma
diferença de 1 milhão 700 mil votos —
está vencendo as eleições em 1 mil 47
umas da capital, segundo o Tribunal
Regional Eleitoral. A divulgação do pri-
meiro resultado parcial da votaçáo pelo
TRE causou surpresa e sorrisos no públi-
co. Com um grande atraso em relação à
apuração — por problemas de preenchi-
mentos dos mapas eleitorais computados
pelo Serpro — o TRE só conseguiu
apurar parte das umas da capital e elas
dào a Ermírio 156 mil 200 votos. Quércia
teve apenas 125 mil 319.

— Os mapas não estáo chegando a
tempo ao Serpro — argumentou o juiz
eleitoral Luís Carlos Ribeiro dos Santos,
que anunciou "novas medidas para acele-
rar o trabalho do Serpro, onde trabalham
atualmente 840 funcionários, além de
outros 120 do TRE. "O computador está
rejeitando muitos mapas porque foram
indevidamente preenchidos", informou o
gerente de desenvolvimento de sistemas
do órgão. Dirceu Aparecido Luiz.

O TRE. no entanto, garante que a
partir de hoje a meta de se apurar três mil
umas por dia começará a ser cumprida.
"Estamos fazendo uma avaliação e o
problema será sanado", garantiu o juiz.

Se o anúncio da vitória de Antônio
• Ermirio na capital causou surpresa aos

jornalistas que se aglomeravam no plena-
rio do TRE, o resultado da votação para
o Senado náo surpreendeu: Mário Covas,
do PMDB, aparece como o mais votado,
com 255 mil 714 votos, e Fernando Hen-
rique Cardoso com 185 mil 299.

que está copiando tese minha", afir-
mou o deputado.

Para Maluf, não há incongruên-
cia no fato de antes das eleições ter
defendido o mandato de seis anos
para o presidente: 

"Fui contra o
PMDB porque eles pregavam o sim-
pies encurtamento do mandato de
Sarney. Agora o que proponho é a
realização de eleições, mas com o
direito de o presidente disputar a
reeleição. Isto até legitimaria seu
mandato", disse.

O deputado, que espera um total
de 3 milhões de votos ao término da
apuração, está certo de que este
cacife lhe dará muita força eleitoral
para a disputa da sucessão presiden-
ciai. "Esses votos sáo para Maluf
mesmo e não têm o mesmo significa-
do da votação do PMDB, onde os
votos dados a Quércia náo sáo dele,
mas sim do partido", afirmou Maluf."Na democracia, você tem alter-
nância de poder. O fato de o PMDB
ser poder hoje que dizer que não
será nas próximas eleições", vatici-
nou o deputado, ainda abatido com
o resultado da disputa que, assegura,
ter sido "surpreendente".

Neste fim de semana ele vai para
Paris, onde passará o Natal com a
família, mas deixará seu comitê elei-
toral funcionando em São Paulo,
com a mesma equipe que trabalhou
na campanha' a postos para investir

sobre a próxima oportunidade que o
calendário eleitoral lhe oferecer.

Ao ler as declarações de seu
assessor político, Calim Eid, no
JORNAL DO BRASIL o deputado
Paulo Maluf reagiu com irritação e
telefonou para o empresário. Este
argumentou que houve interpreta-
ção de suas paiams, mas Maluf
pediu-lhe que telefonasse para o jor-
nal para retificar suas afirmações.
Minutos depois, Calim Eid ligou pa-
ra a sucursal do JB em São Paulo e
fez o que chamou de "esclarecimen-
tos" em dois trechos de sua entre-
vista.

Segundo o empresário, ele náo
disse que esperava a denota de seu
candidato, mas apenas que ficara
surpreso com o terceiro lugar obtido
por Maluf. "Eu esperava que ele
ficasse pelo menos no segundo lugar,
daí a minha surpresa", observou.
Contestou também o trecho, segun-
do o qual ele chegou a cogitar, no
início da campanha, de uma comjx>
sição entre Maluf e Antônio Ermirio
de Moraes na reta final. "Disse, sim,
que os conservadores se dividiram
entre Maluf e Ermírio. mas a propó-
sito de composição eu apenas res-
pondi a uma hipótese levantada pelo
repórter com a frase: Isto tornou-se
impossível, pois ele (Ermírio) radi-
caüzou demais".

Pazzianotto já é candidato
São Paulo — O ministro do Trabalho.

Almir Pazzianotto, vestiu o figurino, saiu
na frente e, na esteira da espetacular
vitória do PMDB no último sábado,
ocupou a pole position na corrida pela
sucessão do prefeito Jânio Quadros. A
apuração das umas ainda nem se encer-
rou, mas desde ontem diversos partidos e
candidatos aceleram motores para con-
quistar, a 15 de novembro de 1988, a

•prefeitura de Sào Paulo.
O PMDB, para variar, é o partido

com maior número de concorrentes nessa
disputa. Além do ministro Pazzianotto.
também pretendera entrar no páreo o
vice-govemador eleito, Almino Afonso,
o ex-secretário de Planejamento do esta-
do José Serra, que espera se eleger cons-
tituinte com expressiva votaçáo. e o
deputado federal Samir Athoa, tradicio-
nalmente um dos parlamentares mais
votados n3 legenda pemedebista.

Até agora um dos mais ostensivos
aspirantes à prefeitura paulistana em
1988, Mano Covas reiterou que náo mais

pretende disputar o cargo. Por ter sido

ptefeito nomeado, queria disputar no ano
passado, para legitimar sua indicação.
Mas explicou que agora, com a votação
obtida para o Senado — a maior da
história do país —, sente-se com cacife
suficiente para disputar o governo do
estado em 1990.

Na frente
"O Covas não é candidato a prefei-

to", confirmou um dos mais próximos
assessores do governador Franco Monto-
ro. Na avaliação do Palácio dos Bandei-
rantes. o novo senador paulista, ao se

lançar direto à sucessão de Orestes Quer-
cia "agiu certo, está cobrando a fatura do
apoio que deu ao novo governador desde
a pnmeira hora. quando ganhou o apoio
da parcela substancialmente majoritána
do PMDB".

Ainda de acordo com os assessores, o
ministro Pazzianotto sai no momento
como o candidato mais forte do PMDB à
prefeitura, e para ser bem sucedido na
empreitada deverá apenas amarrar uma
boa articulação com o governador Ores-
tes Quércia e com o senador Mário
Covas, os dois grandes eleitores de 1988.

A candidatura Almino Afonso náo
soma todo o PMDB; a do ex-secretáno
José Serra é de difícil viabilização porque
na campanha ele foi um dissidente, em-
bora discreto; e a do deputado Samir
Achoa, pelo menos no momento, está
prejudicada porque nada indica que ele
repetirá as grandes votações de eleições
anteriores.

Enquanto o PMDB dá a largada em
posiçáo de vantagem, os outros partidos
parecem nào ter alternativas. O deputado
Paulo Maluf |á se colocou à disposição do
PDS para concorrer à prefeitura, mas
entre seus assessores, sua declaração foi
considerada mais como uma frase de
efeito. Ninguém sabe se ele realmente
concorrerá ou apoiará alguém. O PFL e o
PDT náo têm nomes de expressão e saem
chamuscados pela inexpressiva votaçáo
alcançada no último sábado. Dirigentes
do PT apontam os nomes do deputado
Plínio de Arruda Sampaio, na expectati-
va de que ele seja o segundo constituinte
mais votado do partido, e da líder na
Câmara Municipal. Luiza Herundina,
que concorreu a deputada estadual.

Metrô
até Guaiana^es

São Paulo — Orestes Que:-
cia, o governador eleito dc São
Paulo, seguiu o exemplo de
Moreira Franco — «u colega
de partido, eleito governador
dos cariocas, que vai esticar o
metrô atê Copacabana — e
anunciou que vai estender a
linha leste-oeste do metrô de
Sáo Paulo ate Guiana/es, um
bairro da peníena pobre com
graves problemas de tran»-
porte.

Ouercia quer ganhar quatro
meses da administração Franco
Montoro para acelerar desde já
o ntmo de governo que preten-
dc imprimir em Sáo Paulo, a
partir de sua posse, em 15 de
março. Durante uma reu-
máo almoço, ontem, com
Montoro e os principais inte-
grantes de sua assessoria dire-
ta, Quércia já acertou alem da
elaboração do projeto da ex-
tensão do metrô paulistano,
um plano para construção dos
presídios agrícolas e industriais
no intenor.

Nesle primeiro encontro de
trabalho para facilitar a trans-
missão do cargo, Quércia c
Montoro lambem concordaram
sobre a conveniência de o novo
governador fechar alianças par-
tidanas para facilitar a aprova-
çáo dos projetos estaduais na
Assembléia Legislativa pauiis-
ta Convicto que não consegui-
rá, como em WS2, a metade da
bancada de 84 deputados esta-
duais para o PMDB. Ouercia
anunciou sua disposição do
procurar todos os partidos poli-
ticos, ihelusive o PDS, para
negociar. "E natural e reco-
mcndavel que se fechem alian-
ças partidárias", justificou.

Onentado pelo atual secre-
táno estadual de Planejamen-
to, Clóvis de Barros. Quércia
levará hoje a Brasília, para o
encontro com Sarney, um er<-
tenso relatóno sobre os pedi-
dos dc recursos federais, feitos
por São Paulo e até hoje sem
resposta. O novo governador
quer ajuda financeira do Fundo
de Assistência Social da Caixa
Econômica Federal para a
construção dos 500 presídios
agneolas e industnais. E, antes
que se feche, no final do ano, o
orçamento do Banco Nacional
da Habitação para 1987, Quer-
cia pedirá a Sarney que garanta
recursos suficientes para ele
iniciar, no próximo ano, um
projeto de construçáo dc casas
e habitações populares, início
de um processo que quer termi-
nar até o final de seu governo
para acabar com as favelas e os
cortiços da capital.

A partir de hoje, depois da
conversa com Sarney — quan-
do pretende insistir na necessi-
dade do congelamento dos pre-
ços, quaisquer que sejam as
alterações dc rumo provocadas
no Plano Cruzado —. Quércia
pretende deslanchar sua parti-
cipaçào na administração esta-
dual. Desta forma, uma equipe
formada pelos atuais secreta-
nos de Obras e Meio Ambien-
te. Joào Oswaldo Leiva, da
Administração, Antônio Car-
los Mesquita, e os advogados
Octavio Cecato e Jose Macha-
do Campos Filho, e onentada
pelo novo governador partia-
para de encontros freqüentes
com o secretariado de Montoro
para se inteirar da real situação
do estado: recursos, projetos e
planos. Em ama destas infor-
mações, Ouéraa pretende as-
sumir, no dia 15 de março,
anunciando seu programa de
govemo à população paulista.

Funaro dará
explicações
a Ulysses

Brasília — O presidente José
Samey pediu ao ministro da
Fazenda. Dilson Funaro. para
conversar com o presidente do
PMDB e da Câmara, deputado
Ulysses Guimarães, sobre os
ajustes a serem feitos no Plano
Cruzado. O pedido foi feito
ontem, por telefone, durante
audiência de Samey a Ulysses,
a pnmeira após as eleições em
que o PMDB foi o grande vito-
noso.

Durante o encontro, Ulysses
Guimaràes relatou por mais de
uma hora o desempenho do seu
partido nas eleições. Dessa
conversa nada vazou porque o
presidente do PMDB, alegan-
do compromisso, negou-se a
dar entrevista. Mas, segundo o
porta-voz da Presidência da
República, Fernando César
Mesquita, Samey ficou muito
feliz com a conversa, que consi-
derou "excelente".

Segundo o porta-voz. o pre-
sidente fez esse comentário pa-
ra o ministro-chefe do SNI,
General Ivan de Souza Men-
des. quando este perguntou-lhe
como havia sido o encontro
com Ulysses: "Foi excelente.
Sempre tive ótimo relaciona-
mento com Ulysses. meu velho
amigo, um homem muito cor-
reto e decente", teria respondi-
do o presidente, segundo relato
de Mesquita.



JOHN AL BO BRASIL Cidade quarta-feira. 19/11 86 caderno

13 ¦.« ° ola volta ara injeta animo
Foto de Chiquito Chaves
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Brizola perde também para Moreira a histórica Carta Testamento de Vargas

Brizolândia já está acabando
Vera Perfeito

Os xiitas da brizolândia terão que
dividir seu espaço com os moreiristas da
regiáo, que há algum tempo namoram o
local, espécie de tribuna dos pedetistas,
que ali se instalaram pouco antes da
vitória de Leonel Brizola em 1982. Desde
ontem, alguns cabos eleitorais de Morei-
ra Franco, certos do êxito de seu cândida-
to, náo temem mais embates eleitorais e
deslocaram o apelido dos mais radicais do
PT para os eleitores de Darcy Ribeiro.
Isto porque estes não admitem a derrota
de seu candidato e acreditam apenas nos
resultados divulgados pela Rádio Ro-
quette Pinto, de propriedade do Estado.

Enquanto o TRE não disser o
resultado oficial, estaremos aqui, certos
da vitória de Darcy. A imprensa está
divulgando os números que ela própria
apura. Nós nâo acreditamos — disse o
contador Luís Roberto, tijucano, casado,
dois filhos, um dos articuladores da brizo-
lândia.

"Ensinando o povo"
Os mais radicais gritam que Darcy e

Moreira estáo empatados, segundo a Rá-
dio Roquette Pinto, e uma senhora loura,
que eles chamam de Marilene, pede que
todos se dirijam à sede do PDT, na Rua
Sete de Setembro, para ouvir Leonel
Brizola. Mas os pedetistas dizem que ela
faz comício em todos os partidos.

Luís vai todos os dias à brizolândia,
depois de fechar seu escritório de conta-
bilidade. Segundo ele. "o grande vitorio-
so dessas eleições foi o PDT, porque
lutou contra o poder econômico que
manipulou bem as cédulas. Até eu tive
dificuldade. As pessoas tinham receio de
votar errado e, por nervosismo, até dei-
xavam cédulas em branco".

Para ele, a brizolândia tem, como
único objetivo, a discussão sadia. Imedia-
tamente concorda Albertina Neri, outra
pioneira da tribuna: "Olha, a brizolândia
só quer ensinar o povo a discutir. Isto é
democrático. Agora, nós lutamos é pelo
partido e por Leonel Brizola. Fazemos
reuniões na sede todas as sextas-feiras
para decidir nossos rumos. Criticamos,
quando há necessidade. Fizemos isso,
quando Brizola fez algumas alianças para
ter a maioria da Câmara. Não gostamos."

Albertina mora no Saco de São Fran-
risco. "Posso dizer que o Moreira, quan-do foi prefeito, não fez nada por Nite-
rói", diz. Ela é solteira, 51 anos e se
integra também como negra no movi-
mento político.Aliás, a brizolândia começou, na
verdade, com a volta de Leonel Brizola,
quando fundou o PDT. Nós, do movi-
mento negro, ocupávamos este espaço

aqui, ao lado da Câmara, e aproveitava-
mos as escadarias para nossos encontros.
Decidimos, então, elegê-lo nosso líder e
tudo começou.

Hoje, os 3 mil sócios da brizolândia
têm uma carteirinha com a rosa vermelha
do socialismo, que exibem orgulhosos.

Mas ninguém paga mensalidade, é
bom frisar. Filia-se à brizolândia quem
quer. E só procurar a diretoria do partidodiz Franklin Martins, motorista de
táxi, casado, três filhos, morador de
Bangu.

Ele garante que no local convivem
petistas e peemedebistas, "às vezes em
acaloradas discussões, mas sempre pen-
sando que o importante é poder falar.
Nós, aqui, ensinamos o povo a discutir
poUtica. Temos advogados e economistas
que explicam os acontecimentos aos tra-
balhadores que, em geral, náo sabem
nada do que existe por af.

Militante desde 82, Franklin conta
que a brizolândia só teve um presidente:
Emâni Pernambuco, candidato a depu-
tado estadual pelo PDT nestas eleições."Ele assumiu uma liderança e, ano passa-
do, foi reeleito pelo voto. Temos ainda 14
diretores, sendo cinco mulheres."

Das mulheres, porém, ele só lembra"da Fátima e da Dina". Elas não vão
todos os dias à praça. No momento,
então, é impossível, pois ajudam a fiscali-
zar a apuração dos votos. O mesmo
trabalho faz o presidente Pernambuco.
Desde sábado que ele náo aparece na
brizolândia; está na apuração em Copa-
cabana, onde mora, e em Jacarepaguà.

A freqüência diária varia entre 100
e 200 pessoas. Grande parte dos sócios
sempre dá uma passadinha ao final do dia

continua Franklin, tentando acalmar
os exaltados, que gritam a vitória^ de
Darcy depois de uns goles a mafT."

O contador Luís Roberto, calmo e
muito seguro, aconselha a todos que
aguardem com tranqüilidade o resultado
do TRE e não acreditem nos números
divulgados por jornais, rádios e televi-
sões.

A imprensa tinha que aguardar o
TRE pronunciar o novo governador. Nós
só sairemos daqui com o resultado oficial.
Não admitimos ainda a hipótese de per-
der, mas, caso aconteça, os moreiristas
têm muito espaço para fazer o seu grupo.
Aliás, aqui, somos democráticos, apenas
não cederemos nosso lugar ao lado da
Câmara — garante, aclamado por uns
100 pedetistas, alguns gritando impropé-
rios contra a imprensa.

Luís Roberto, entretanto, nâo expli-
ca por que somente homens ocupam as
escadas da Câmara. Acredita que as
mulheres sejam mais tímidas e mais:"Nos difamaram muito com aquelas
brigas".

Acontece que as brigas só aconte-
ceram um pouco antes das eleições para
prefeito e esta agora. Mas são os capan-
gas do Jorge Leite, que a gente conhece
bem.

"Comunistas de direita"
A apenas alguns passos, como se

assistisse a um desfile, está outro público,
que o motorista Franklin Martins define
como os "comunistas de direita", fazen-
do alusão ao PCB, que aderiu à Aliança
Popular Democrática.

Os comunistas mesmo não inco-
modam. Conversam com a gente. Os
moreiristas é que são difíceis — diz. Para
ele, a brizolândia "só tem trabalhado-
res". O contador Luís Roberto dá um
perfil dos associadíW*Çftetalúrgicos, fun-
cionários públicos, bancários, a maioria
entre 25 e 30 anos, moradores do subúr-
bio, casados e com filhos.

Nós continuaremos vindo sempre
aqui, mesmo perdendo a eleiçáo, hipóte-
se que ainda náo admitimos.

Os moreiristas, que já formam rodas
por perto, riem quando os pedetistas
fazem esta afirmação.

Nós vamos fazer a moreiralândia
aqui. Aliás, aqueles xiitas vão fazer parte
agora é da bobolândia. Será que eles não
vêem que o nosso candidato ganhou? —
diz um cabo eleitoral de Moreira que náo
quer dar o nome para não ser prejudica-
do no Banerj, onde afirma que trabalha,
apesar de trajar camiseta e bermuda.

Senhores de classe média, como J.
Melo, securitário há 40 anos e morador
de Laranjeiras, afirmam que em 82 Bri-
zola venceu pela maioria: "O Moreira
agora venceu com a grande maioria do
povo".

Welington Luís, operário metalúrgi-
co, não diz onde trabalha "porque 

pega
mal". Mas acusa: "Isto aqui está uma
decadência. Vejam só aqueles malucos
gritando ali que já venceram. Nós vamos
é lavar isto aqui com creolina para tudo
voltar ao normal".

Um taifeiro da Aeronáutica, Luce-
valdo Barbosa, residente em Jacarepa-
guá, passava no momento e concordou:"Votei também no Moreira para o Rio
mudar. Isto aqui está uma verdadeira
bagunça."

Um dos pedetistas mais exaltados
ouviu e protestou: "Vocês não enxergam
que o Brizola e o Darcy protegem os
pobres. Vocês querem ganhar as eleições
sem o resultado do Tribunal Eleitoral.
Mas nosso partido também está apurando
e o Moreira está empatado com o nosso
candidato."

Os moreiristas tentaram lhe tirar o
rádio sintonizado na Roquette Pinto e o
homem saiu sob vaias para seu reduto, já
com poucas pessoas.

Falando para um plenário de dirigen-
tes desanimados, o governador Leonel
Bnzola, depois de três dias de retiro em
Itaipava, tentou ontem injetar animo no
PDT. comparecendo à sede do partido
para dizer que as eleições no Rio "ainda
não estáo decididas". Diante de uma
pergunta sobre o jogo do bicho e sua
influência, disse apenas: "Bem. este é um
problema agora para o Moreira Franco "

Enquanto descia a escada da sede do
partido para ouvir Bnzola da Rua Sete de
Setembro lotada de militantes, entre
Uruguaiana e Largo de São Francisco, o
candidato à Constituinte, Lysãneas Ma-
ciei. admitia: "Está difícil vencer." Seu
colega Carlos Albeno Oliveira fCaó).
tinha a mesma opiniáo. Mas o governa-
dor insistiu o tempo todo na possibilidade
de vitória, culpando a imprensa, "espe-
cialmente a Rede Globo", por um clima
adverso."Em 82, eles também começa-
ram dizendo que Moreira vencena, para
criar um ambiente derrotista em nossas
forças, mas quem venceu fomos nós."

Até ontem de madrugada, Brizola e
sua família estavam em seu sítio em
Itaipava. Diante do assédio da imprensa,
resolveram descer para o Rio. Ontem à
tarde, com a inquietação entre os militan-
tes, estimulada pela Rádio Roquete Pin-
to, ele resolveu conceder uma entrevista
coletiva.

Quando Brizola chegou à sede do
partido, na Sete de Setembro, um trecho
de cerca de 100 metros estava cheio de
militantes, revoltados sobretudo contra o
jomal O Globo e a TV Globo. Armou-se
no meio da tarde até um esquema para
linchar profissionais desses veículos, neu-
tralizado pelo vice-prefeito Jó Rezende,
que discursou de cima de um banco.
Paulo Henrique Amorim, repórter e co-
mentarista da Globo, entrou sem sofrer
represálias físicas e assistiu à entrevista.

Em tom calmo, às vezes enérgico e
até irônico, o governador acenou com a
possibilidade de reviravolta na eleiçáo do
Rio, citando exemplo do Rio Grande do
Sul em 1982. "O Jair Soares chegou a ter
uma vantagem de 300 mil votos. O Pedro
Simon relaxou e acabou perdendo por 14
mil. Até hoje, o PMDB acha que não
ganhou porque desmobilizou sua fiscali-
zação antes do tempo. O Rio Grande, na
época, nào tinha nem três milhões de
habitantes. Não podemos cometer o mes-
mo erro aqui."

Brizola disse que a TV Globo in-
fluenciou a Justiça Eleitoral para que a
contagem de votos começasse por redu-
tos moreiristas —- Barrada Tijuca, Nite-
rói e Miracema. "Não escolheram nem
um lugarzinho favorável a nós. E só
agora começam a apuração de votos das
periferias, onde está o nosso eleitorado.
Mas tentam criar a impressão pública de
que Moreira já ganhou."

Brizola passou a exaltar o PDT. com-
parando dados deste ano com os de 82."Naquele ano. no interior, nós tivemos
Srr dos votos, contra 911% deles somados
— o Moreira, o Miro e a Sandra. Este
ano, temos 25%, eles 60%. O problema e
que eles agora se uniram, mas nós cresce-
mos mesmo assim em relação a 82".

Embora indiretamente admitisse a
denota em todas as regiões, menos a
Baixada Fluminense. Bnzola repisou na
sua tentativa de estimular os militantes,
lembrando que a fiscalização deve ser
imensamente mantida. "Em 

qualquer hi-
pótese, nosso partido saíra fortalecido,"
ressaltou.

Bnzola disse que está "reexaminan-
do" a decisão de mudar o titulo eleitoral
para São Paulo. Ele deixou praticamente
claro que desistiu de seu projeto e deu
uma justificativa que provocou nsos:"Talvez fique aqui, porque a direita e os
conservadores se a_ss.inh.iram muito".

Embora procurasse imprimir ãs suas
respostas um tom final otimista, reconhe-
ceu indiretamente o revés eleitoral quan-
do afirmou que 

"a historia seria outra" se
O tivessem deixado ir a televisão durante
a campanha. "Aplicaram contra mim a
Lei Falcão, Fui atacado de mãos amarra-
das. sem poder defender-me. A maioria
da população votou desinformada e à
base de preconceitos. Garanto que se
tivéssemos falado na televisão o Moreira
a esta hora já estaria no Piauí para
sempre".

Cobrou de Moreira a promessa de
que o presidente José Samey abnna
concorrência para construção da via para-
leia à Avenida Brasil. "Duvido até que o
Sarney tenha prometido isso. Mas agora
devemos cobrar".

Bnzola garantiu náo se arrepender
do "panelaço" contra o Plano Cruzado
na Rio Branco. Disse que a polêmica
entre ele e Samey foi provocada por
Moreira e defendeu a candidatura de
Darcy Ribeiro como a melhor para o
partido. 

"Havia outras potenciais, como
as de César Maia e Cao. Mas a de Darcy
foi natural".

Finalmente, o governador, comen-
tando os resultados parciais nos Estados,
disse que o PMDB "é o novo Arenáo",
como aconteceu em 711", e insinuou que o
mandato do presidente José Sarney só
terá quatro anos. "Ele bem que queria
seis, mas o Ulysses (Ulysses Guimarães,
presidente nacional do PMDB), parece
que cortou as asas dele".

Depois da entrevista, quando os mili-
tantes já ameaçavam invadir o auditório,
Brizola foi para a sacada do terceiro
andar e discursou fiara uma multidão
exaltada, que cantara o Hino Nacional e
vários coros, principalmente "Boi, boi,
boi, boi na caçarola, pega o Sarney que
tem medo do Brizola".

¦¦uy

O líder que
era herói é
agora vilão

Pela primeira vez, o governador Leo-
nei Brizola desempenha o papel de vilão
em seu PDT. Do mais humilde cabo
eleitoral ao mais alto dirigente todos
acham que Brizola, ao atacar violenta»
mente o presidente Jose Samey e comba-
ter o Plano Cruzado, desviou a rota das
eleições e terminou por sepultar a candir
datura de Darcy Ribeiro.

Esse diagnostico e compartilhado pe-
lo prefeito Roberto Saturnino Braga, .o
presidente nacional do PDT, Doutel dc
Andrade, ou O ex-prefeito Marcelo Alen-
car. E claro, porem, que todos arranjam
um jeito de atenuar suas criticas, pqis
sabem muito bem que, sem Brizola, Dar»
cy sequer saina do lugar. "Eu 

jamais
faria isso", desabafou Marcelo Alencar
no dia em que Bnzola iniciou a escalada
de ataques a Sarnev. O deputado esta-
dual Jose Gomes Talarico. uma velha
raposa política do PD I". também pressen-
tiu que, uo nacionalizar a eleiçáo, o
governador poderia cair do cavalo. Caiu,, , ,

Na avaliação de dirigentes nacionais
do PDT. Brizola decidiu transformar a
eleiçáo em um confronto com Samey
quando sentiu que Darcy Ribeiro estava
a um passo da vitoria e poderia fazer ào
voto em Darcy um voto de protesto
contra Sarney e sua política econômica.,,,
Dai nasceu a idéia da Marcha das Panelas
Vazias, que tinha muita gente e rvouca
panela. E que Bnzola recuara — e o PDT
náo pediu a mais ninguém que levasse
panelas para a Rio Branco.

De acordo com o diagnostico da
cúpula do PDT, Bnzola preferiu ignorar
uma sene de pesquisas de opinião que
apontava a enorme popularidade de Sar-
ney e de seu Plano Cruzado, sobretudo
entre os mais pobres. E também a sensi»
bilidade política dos candidatos do partiu,
do, que sentiram, desde o pnmeiro ins-
tante, que esse ti[x> de conflito só fana
tirar votos de Darcy justamente no ira-
lante em que o candidato do PDT apren-
dia a conquista-los sozinho, sem a muleta
de Bnzola.

Os dirigentes se queixam de que
Brizola podena até ter êxito se quisesse
apenas eleger Darcy e derrotar Moreira
Franco. Mas quando, de olho na sucessão
presidencial, tentou levar de roldão Sar1-' '
ney c o Plano Cruzado, cometeu o erro
que decidiu a eleiçáo.

Foto de Tasso Marcelo
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Brizolista discursa na praça, ainda acreditem

Roquete
insiste
na virada

A primeira 
"ultrapassarem de Darcy

Ribeiro na Baixada Fluminense", com 1
mil 259 votos de vantagem sobre Moreira
Franco, constatada na tarde de ontem na
contagem feita pela Rádio Roquete Pin-
to, foi saudada com entusiasmo por seus
comentaristas no noticiário do final da
tarde como o início da arrancada do
candidato do PDT.

— O manancial de votos do Moreira
acabou — profetizou o diretor da emisso-
ra. o comentarista Procópio Mineiro.
Segundo ele, "amanhã à tarde (hoje)
Darcy vai passar à frente". Seu otimismo
se baseava na redução de 0,23% da
vantagem de Moreira — de 14,55% para
14,32% dos votos apurados pela própria
rádio entre as 13h e as 17h. Mesmo com
esses números indicando uma diferença
de 245 mil votos a favor de Moreira em
todo o Estado.

Até as 17h, a Roquete Pinto tinha
contabilizado os votos de 4 mil 447 umas.

das quais 2 mil 377 da capital, 818 da
Baixada. 531 de Niterói e São Gonçalo e
721 do restante do interior, num total de
1 milhão 710 mil 539 votos, que davam
uma vantagem de 245 mil votos a Moreira
Franco. A esperança estava depositada
nas umas ainda não apuradas.

— Esta tarde começam a ser abertas
as umas das áreas de grande concentra-
çáo popular. A Baixada, a Zona Oeste e
Sáo Gonçalo vào continuar a vomitar
votos por mais dois ou três dias e vão
definir o panorama — afirmou Procópio.

No final do noticiário, o ex-secretário
e candidato a deputado federal Luís Al-
fredo Salomão, em entrevista a Roquete
Pinto, lembrou que na 6i zona eleitoral
ainda faltava contar os votos dos monos
do Turano, Chacrinha. Sáo Carlos, "on-
de a vitória de Darcy é esperada por uma
margem expressiva. E espera-se também
uma grande mudança na 11* zona, nas
seis favelas da área da Maré".

Por medida de precaução, a Rádio
Roquete Pinto começou a gravar ontem,
com antecedência, todos os telefonemas
de ouvintes, militantes do PDT e fiscais
que ligavam para passar informações ou
denúncias sobre as apurações e que até
segunda-feira eram colocados no ar ao
vivo.

Mesmo assim foi ao ar, por volta das
15h30min, uma mensagem de um ouvinte
que se identificou como Raimundo, de
Copacabana, estudante de Direito da
Universidade Santa Ursula, convocando
seus colegas para ajudar na fiscalização.
Ele garantiu que 

"vai dar Darcy na
cabeça, o gato malhado vai pro espaço?.1^»$•

Um militante da brizolândia também
deu suas opiniões, dizendo que a Rádio
Roquete era "o único baluarte confiável
para acompanharmos a apuração", e que'"a extrema direita reacionána e ensandç_-
ada, babando de raiva, não vai querer"
entregar o govemo a nós. mesmo que
venhamos a ganhar, como vamos ga-
nhar".

Alguns ouvintes pedetistas estavam
tâo exaltados que chegaram a telefonar
para a Roquete Pinto pouco depois das
19h para perguntar se a entrevista coleti-
va que estava sendo dada pelo governa-
dor Leonel Bnzola tinha sido cortada oo
censurada, pois sua transmissáo fora in-
terrompida repentinamente. Os funcio-
nários da emissora explicaram que a
entrevista de Bnzola teve que ser inter-
rompida no momento do início do prd-'
grama Voz do BrasU. de transmissão
obrigatória.
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TRE libera primeira lista com votos para deputado
Este ano não há denúncia de fraude nem o

Sfrpro é a Proconsult. Mas no TRE a confusão
I eta falta de informações sáo praticamente as

áesmas de 1982. Três dias depois das eleições.
: d|pois de vários adiamentos, foi divulgado

attera o primeiro boletim oficial, com apenas
472 umas e 205 mil 926 dos quase 7 milhões
£00 mil eleitores do estado.

Em 82, a situação foi um pouco pior. O
; primeiro boletim só foi divulgado pelo TRE na

noite do dia 19 de novembro, referente a 52
I umas de todo o estado. A desculpa apresenta-' 

da na época para a demora foi a de que os
, computadores da Proconsult rejeitavam 80%
¦ dós mapas de apuração. Agora, a desculpa foi
i a pane nos computadores do Serpro.

Os candidatos a governador e senador
sabem o resultado da eleição porque os jor-
nais, emissoras de rádio e televisão estão
fazendo contagens de votos paralelas. Mas os
candidatos a deputado federal e deputado
fítadual estáo completamente perdidos, pois
até ontem à tarde nenhum número de eleição
proporcional tinha sido divulgado.

Mesmo depois da divulgação do primeiro
, boletim oficial do TRE, os candidatos a depu-
tado continuaram sem poder ao menos fazer"projeções. 

Das 16 mil 686 urnas do estado,
apenas 472 foram computadas. Na capital seis
zonas eleitorais não foram incluídas no mapa.
.p no interior, 52 dos 63 municípios não
tiveram votos computados. Alguns desses mu-
faicípios tém grande importância eleitoral, co-
Jno Campos, que costuma eleger pelo menos
lim deputado federal e dois ou três estaduais.

fS Os votos computados pelo TRE na Baixa-
da Fluminense também sáo muito poucos. Em

"Caxias, nenhuma urna foi processada, o mes-
tào acontecendo com Sào João de Meriti.

_j!>utro município importante da periferia que
njío entrou no boletim do TRE foi Sâo Gon-
calo.

Pelas projeções já conhecidas, os dois
• senadores do Rio de Janeiro serão Nelson
J Carneiro, do PMDB, e Afonso Arinos, do

PFL, que supera Marcelo Alencar, do PDT,
. por causa da soma das sublegendas. As previ-
. soes indicam que a Aliança Popular Democra-

tica (PMDB e PC do B) deverá eleger 15
,' deputados federais, o PDT 12, o PFL 8, a
! Aliança Liberal 5, o PTB 3, o PT 2 e o PDS 1.

A Aliança Popular Democrática também fará
maioria na Assembléia Legislativa, com 21' deputados, contra 15 do PDT, 10 do PFL, 5 do

| PTB, 4 da Aliança Liberal, 4 do PT, 2 do PSB,
. 2 do PTR, 2 do PDC, 2 da Frente Comunitá-
; ri»., 2 do PDS e 1 da Aliança Popular.
í
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Álvaro Valle, com uma votação consagradora, ajuda o PL a eleger mais 4 federais

Valle é o mais votado para a Câmara

KHltUl PpíRA-tt

CasaggDecoração

B_RASUA
CASATER
MAIS ESTILO.

| Domingo, no seu Jornal do Brasil.

O diplomata de carreira Álvaro Vai-
le, 52, que tem um bom domínio da arte
de fazer televisão, desde os tempos em

3ue 
apareceu como um dos participantes

o Noite de Gala, um programa de varie-
dades que a falecida TV Rio apresentava
sob o patrocínio do Rei da Voz — uma
cadeia de lojas de eletrodomésticos da
família Medina —, já está consagrado
como o deputado federal mais votado do
Estado do Rio na eleição deste ano.

Valle, que foi quem melhor aprovei-
tou os espaços da propaganda eleitoral
gratuita na televisão, só não queria ainda
arriscar os números finais de sua votação,
embora trabalhe, há muito tempo, com
projeções que raramente falham. Os as-
sessores do parlamentar, que está conse-
guindo sua quarta reeleição, e os políticos
e profissionais liberais que o ajudaram a
fundar o PL afiançam, no entanto, que
ele puxará a legenda do partido com mais
de 300 mil votos e fará, no seu rastro,
mais quatro ou cinco resultados.

Ontem, realmente, os dados que po-
diam ser reunidos sobre a votação para a

Câmara dos Deputados davam ao Partido
Liberal de Álvaro Valle um total aproxi-
mado de 200 mil legendas. No cômputo
geral, o quarto lugar, depois do PMDB
(590 mil) e do PFL (300 mil). Desses 200
mil votos dados ao PL, cerca de 170 mil
estão contabilizados, com certeza, em
favor do fundador e presidente nacional
do partido.

Valle explica, com simplicidade, sua
votação e a do PL:

— Somos um partido adequado à
nova realidade brasileira. Nos recusamos
a funcionar somente em períodos eleito-
rais e queremos marcar a nossa presença
no novo quadro partidário do país com
uma programação permanente, qne se
voltará, fundamentalmente, para a cria-
ção de novas lideranças.

Enquanto todas as urnas não forem
abertas, Valle manterá o mesmo ritmo de
atividades a que se dedica desde a manhã
de domingo, início da fiscalização: multi-
plicar-se-a pelas principais seções da capi-
tal e da periferia do Rio, a fim de manter
alto o moral de seu exército de fiscais:

Como partido que está em fase de
afirmação, o PL não pode se dar ao luxo
de perder um só voto sequer.

Não há, na verdade, até aquj uma
zona limitada para"a atuação de Álvaro
Valle. Embora seja um político de ten-
dências reconhecidamente conservado-
ras, ele está sendo votado em todas as
áreas do estado. Circula, para uma me-
lhor definição, nas duas pistas do túnel
Rebouças, indo e vindo, sem nenhuma
dificuldade, da Zona Sul para a Zona
Norte.

O deputado estadual Herculano Car-
neiro, amigo de Valle desde os tempos da
antiga UDN, define melhor o novo fenô-
meno eleitoral do Rio:

Ele é competente e persistente.
Com a sua campanha para a Prefeitura do
Rio, em 1985, deu lastro ao partido.
Nesta eleição, está provando que é possi-
vel dar credibilidade a qualquer progra-
ma partidário, desde que elaborado e
executado com seriedade. O PL é coisa
séria e está chegando para ficar.

MRA SABER TUDO DA APURAÇÃO
DE VOTOS CONTE COM A

RÁDIO JORNAL DO BRASIL
Quem sintoniza a Rádio JB AM, acompanha a melhor
cobertura da apuração dos votos. Uma a urna,
em todas as zonas eleitorais do Rio de Janeiro,
Niterói, São Gonçalo e Baixada, além das
capitais e principais cidades do pais.Assim, você não perde nenhum lance
dessa festa democrática. Porque a _
Rádio JB AM está permanentemente EL EI Ç
emitindo boletins, comentários
e projeções de todo o processo de

'- ____^^ X
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apuração, com Villas Boas Corrêa, Rogério Coelho
Neto e Pedro Couto, que fará a análise dos números

da apuração. Além, é claro, de toda a
experiente e ágil equipe de repórteres

da Rádio JB AM. Em qualquer lugar que
você estiver, é só ligar a Rádio JB ÁM.

E ouvir tudo sobre a apuração e suas
conseqüências para a vida nacional.

Ouça a Rádio Jornal do Brasil AM.
Conte com a verdade.

Jandira quer aliar
charme de mulher à
garra de militante

A médica Jandira Feghali nâo imaginava que podenaser uma das deputadas mais votadas uo estado ao Rio,
quando foi escolhida — juntamente com seu companheiro
Emílson Valenti — pelos representantes dos 10 mil
militantes do Partido Comunista do Brasil para reerguer a
legenda mais antiga do país (62 anos). Aos 29 anos, filiada
ao PC do B desde 81, esta carioca que nunca saiu do Méier
e segue estritamente as ordens superiores do partido,
também não pensou que seu charme e sensualidade
pudessem render votos:

— No início, foi muito bom ser apontada como
musa. Grande parte das pessoas ainda tinha a idéia de que
mulher comunista nào tem graça nem feminilidade. Mas
eu nào vim para ressaltar estes aspectos. Tenho uma
proposta política e pretendo defendè-la — diz, enumeran-
do os pontos que quer levar à Assembléia Legislativa e
que foram rebatidos nas ruas, durante a campanha, e no
horário gratuito da televisão.

A instalação de um Conselho Estadual de Saúde da
Mulher; a construção de creches públicas; a proliferação
de delegacias de mulheres; a assistência materno-infantil e
a preocupação com a mulher do campo, que até hoje não
tem direito à sindicalizaçáo sào problemas interligados.
Eles convergem numa "mudança cia imagem da mulher na
sociedade, com valorização de seu trabalho através da
isonomia salarial", item básico para as propostas de
Jandira em plenário.

A atenção aos pobres e à população do campo, a
defesa de uma reforma agrária anti-latifundiária — com-
plementam as metas da virtual campeã de votos, que
também integram os objetivos de Edmilson Valenti na
Constituinte. Ele vai lutar pela suspensão do pagamento
da dívida externa brasileira pela reformulação do papel
das Forças Armadas (com um ministério único) na nova
Constituição; quer proteger o país 

"da expoliaçáo pelo
capital estrangeiro" e defender a soberania nacional e

entende que o pre-
sidencialismo é um
regime superado.

'— Vou defen-
der um governo dc
co-responsabilida-
de, dividido entre
os poderes Executi-
vos e Legislativos,
extinguindo o Sena-
do e fazendo um
Congresso única-
meral — declara
Edmilson. ex-
operário metalúrgi-
co, 23, que preten-
de quebrar a ima-

§em 
"do 

político
istante da massa"

e tem propostas
voltadas para os
trabalhadores.
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Eleitor põe a culpa
do voto em branco na
cédula que TSE criou

Seis eleitores, com o curso primário incompleto, que assis-
tiam aos trabalhos de apuração, na tarde de ontem, cm Sào
Gonçalo, o terceiro maior colégio eleitoral do estado, confessaram
que o modelo de cédula adotado pelo TSE os espantou. Um deles.
Antônio Cerqueira de Souza, 45, motorista de táxi. assim contou o
seu drama: "Eu nào sabia que a coisa era tão difícil. Olhei duas
vezes para a cédula e não entendi nada, dobrei, saí da cabine e
coloquei a cédula na urna sem escrever nada".

O empresário Ronaldo César Coelho, candidato à Consti-
tuinte pelo PMDB. perguntou, em Angra dos Reis, a um mestre
anais que dirige a lancha de um seu amigo se havia votado
direitinho e recebeu uma resposta que o surpreendeu: "Eu fiquei
com vergonha de demorar muito tempo dentro da cabine. fiz uma
cruzinha no nome do governador e não arrisquei mais nada".
Esses fatos servem, de certa maneira, para ilustrar o grande
adversário, este ano, dos candidatos a deputado federal e a
deputado estadual: o voto em branco.

Na Região dos Lagos, numa urna que recolheu os votos de
315 eleitores de um distrito de Araruama. 299 cédulas estavam cm
branco para deputado federal. No estado, a média de votos
brancos e nulos para a Assembléia Nacional Constituinte e
Assembléia Legislativa era de 30%. O ex-deputado Jorge Moura,
com base eleitoral em Jacarepaguâ, ao assistir a apuração de uma
urna em que obteve 10 votos c viu outros 150 saírem brancos e
nulos, não se conteve e exclamou:

Isso é horrível. Estamos diante de uma escassez de votos e
eu não sei como poderão ser definidas as bancadas. Alguém terá
de se eleger e as votações, no caso. serào bem pequenas.

Os municípios da Baixada Fluminense — Nova Iguaçu,
Duque de Caxias, Sào João de Meriti e Nilópolis — e o dc
Campos, no Norte Fluminense, sào os que registram os maiores
índices de votos brancos e nulos. Em Caxias, o fenômeno está
prejudicando a maioria dos candidatos locais. O deputado esta-
dual Messias Soares, que está se elegendo para a Constituinte, tem
uma explicação:

Fizeram uma cédula confusa e nâo promoveram nenhuma
campanha séria de esclarecimento do eleitor. O resultado é esse
aí, lamentável para a democracia e para a própria inteireza da
representação parlamentar.

PMDB espera 15 e PDT
12 cadeiras na Câmara

Os dirigentes do PMDB e do PDT concordavam ontem que
os seus partidos já tinham alcançado, respectivamente, 15 e 12
cadeiras de deputado federal. Para isso, os pemedebistas já
reuniam cerca de 600 mil legendas, e os pedetistas estavam
beirando as 500 mil. O PFL, com 300 mil legendas, estava fazendo
sete deputados.

Sensação da eleição deste ano, o PL. empurrado pelo
deputado Álvaro Valle, passou das 200 mil legendas e garantia de
cinco a seis deputados O PTB alcançou, com 120 mi! legendas,
duas cadeiras, e o PT, por enquanto, com menos de 90 mil votos,
só alcançou uma.

O PDS, que foi o segundo partido do estado depois de
conhecidos os resultados das eleições de 1982, está fazendo
apenas um deputado federal com cerca de 70 mil legendas
computadas até a noite de ontem. Numa faixa, mais ou menos
idêntica, encontra-se o PSB do ex-deputado Marcelo Cerqueira,
que vai assegurando também uma cadeira.

VIDEOCASSETE? ^^Ef^r*™GRAVE SBÜ-SSEB
ESTE NUMERO, asvsoov vendeu
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Waldir diz que voto lhe dá influência maio
JL Salvar.™ — Foto de Gildo Lima ,-

no PMDB
Salvador — "A dimensão dessa vitó-

ria dará à Bahia respaldo para voltar a ter
. uma posição de destaque nas decisões

nacionais. Nós vamos ser uma voz in-
fluente nas decisões e na posição do

• PMDB a nível nacional." As afirmativas
são de Waldir Pires, e foram feitas em
entrevistas que ele concedeu como virtual
candidato eleito ao governo do estado,
pela coligação oposicionista "A Bahia vai
mudar".

Após ultrapassar no começo da tarde
a casa dos 800 mil votos, contra menos da
metade de seu principal concorrente, Jo-
saphat Marinho, da coligação governista
PFL-PDS-PTB, Waldir Pires avançava
celeremente nas apurações na capital e
no interior, para alcançar a marca do
primeiro milhão de votos.

Regime das urnas
"Quanto ao problema ministerial, eu

creio que será encarado como um resulta-
do do processo democrático. A democra-
cia é o regime das urnas", disse. "Por isso
é que há eleições, e por isso é que há
urnas. As eleições não são feitas para que
as urnas náo sejam respeitadas."

X'„. Ao comentar declarações do presi-
dente José Sarney, negando que vá fazer
reforma ministerial, p governador eleito
da Bahia afirmou: "É uma posiçáo muito
competente do presidente. Ele náo pode
fazer nada e não deve dizer nada antes de
que ele possa ter um juízo de valor. O

- -nosso presidente José Sarney é um ho-
mem de extraordinária sensibilidade poli-
tica, tem muita capacidade política e eu
creio que ele verá todo o desdobramento
da posiçáo administrativa e política brasi-
leira em função dos resultados das elei-
çóes"E arrematou:

"Ninguém desestabiliza um ministro
antes do instante em que o presidente
tenha os resultados das eleições no Brasil
todo, forme o seu juízo, reflita a respeito
e adote suas decisões. E da competência
do presidente da República nomear e
demitir os ministros, mas é também da
capacidade política do presidente estv
acompanhando a tendência da vontade
do povo, que está expressa nas urnas".
Eu aclio que aí é muito competente a
posiçáo do presidente: ele não pode en-
fraquecer o ministério antes da hora que
tem que ser".

Waldir voltou a quebrar o retiro
iniciado segunda-feira com sua mulher.
Yolanda, no litoral norte de Salvador
para acompanhar a marcha da apuração.
Na praia do Porto da Barra, o ponto de
encontro da juventude e intelectuais, on-

,'„"de foi saudado por dezenas de pessoas,
que batiam palmas, formavam o "W"

com os dedos das duas mãos e o chama-
vam de "governador".

Richa não
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Primeira derrota desde que se elegeu vereador em Jequié, há 40 anos, tira Lomanto do Senado

Lomanto perde pela primeira vez-
Salvador — Considerado um campeáo de votos

na Bahia desde L946, quando se elegeu vereador da
Câmara Municipal de Jequié, o senador Lomanto
Júnior está sofrendo a sua primeira derrota eleitoral e
náo terá o mandato no Senado renovado. Os votos
apurados em urnas de todas as regiões da Bahia o
colocam em terceiro lugar, muito abaixo dos dois
candidatos do PMDB, praticamente eleitos.

Os ventos começaram a soprar contra Lomanto
Júnior, que em 1962 derrotou Waldir Pires nas
eleições para o governo do estado, a partir de Jequié,
sua terra natal. Ali ele sempre conseguiu vitórias
avassaladoras, mas desta vez sofreu uma derrota
contundente para os candidatos da coligação oposicio-
nista "A Bahia vai mudar", Ruy Bacelar e Jutahy
Magalhães. Derrota que atingiu também o candidato
para o governo do estado, Josaphat Marinho, na
disputa com o oposicionista Waldir Pires.

Passos barrados
Crítico feroz do ministro das Comunicações,

Antônio Carlos Magalhães, desde que perdeu espaço
no PDS baiano e, em 82, teve seus passos barrados na
direçáo do Palácio de Ondina, Lomanto se recompôs
recentemente com o ex-governador para disputar a
reeleição pela coligação governista formada pelo PFL-
PDS-PTB.

Em 82, Lomanto esperou o dia 15 de novembro
para dar o troco ao então governador Antônio Carlos,
na forma de uma expressiva safra de votos camarões,
em suas áreas de influencia eleitoral. Isso, entretanto,
teve apenas o gosto de uma represália moral, porque
nào impediu que João Durval derrotasse Roberto
Santos e ocupasse por quatro anos um lugar que
Lomanto Júnior ambicionava."Neste 15 de novembro, quem deu o troco a
Lomanto foram os eleitores de Jequié e da Bahia em
geral, punindo-o por tantas vacilações e dubiedade
política, sobretudo em relaçáo a Antônio Carlos
Magalhães, a quem ele tanto criticava e com quem se
aliou com fins eleitoreiros", explica Juracy Novato, do
PMDB, um dos candidatos a deputado mais votado
em Jequié.

CIs resultados de 15 de novembro interrompem a
carreira política mais forrada de votos na Bahia nas
últimas quatro décadas. Vereador e prefeito de Je-
quié, deputado estadual pelo PL (7 mil 347 votos em
54), novamente eleito prefeito de Jequié em 62,
governador da Bahia pela coligação PST-UDN-PTB
em 62, deputado federal em 70, reeleito em 74. Em
78, foi eleito senador com a maior votação da história
da Bahia (em termos proporcionais), com 1 milhão,
145 mil e 425 votos. Agora. Lomanto Júnior forma
com o ministro Antônio Carlos Magalhães e o gover-
nador João Durval o trio dos principais derrotados nas
últimas eleições na Bahia.

ESPERTE
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Dc V a domingo no Primeiro Caderno

FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE DE BRASlUA

SELEÇÃO PARA O CURSO DE MESTRADO
EM CLÍNICA MÉDICA

Inscrições Faculdade de Ciências da Saúde
Departamento de Medicina Especializada'

Período 10 de novembro a 10 de dezembro de 1986
Numero de Vagas 6 (seis)
Período de Seleção 15 a 17 de dezembro de 1986
Informações Universidade de Brasília

Faculdade de Ciências da Saúde
Departamento de Medicina Especializada
Coordenadoria de Pos-Graduaçâo
CEP 70910 — Brasilia — DF
Telefones (061) 274-2200
Ramais 2274 e 2266

NEWSPLAN
ESPLANADA

Em virtude da greve nos serviços de
Correios, as lojas NEWSPLAN e ESPLA-
NADA comunicam que os pagamentos do
Cartão de Crédito Livre podem ser feitos,
em qualquer de suas lojas, através de
emissão de 2as vias de extrato.

votado no
Curitiba — O ex-governador José

Richa, senador eleito pelo PMDB do
Paraná, consolidou uma velha máxima
que tanto pode servir para o esporte
como para as eleições: ganhou mas não
levou. Aparentemente, José Richa foi
vitorioso ao se reeleger para o Senado,
garantir a vitória de Álvaro Dias para o
govemo e até mesmo levar o ex-ministro
dos Transportes, Affonso Camargo, a
ocupar a segunda vaga paranaense no
Senado. Seu partido vai eleger também a
maioria para as bancadas federal e esta-
dual.

• Mesmo vitorioso, Richa começa a
perceber que as coisas náo foram como
ele esperava, antes ainda de se concluir a
apuração dos votos no estado. Fez a
campanha no Paraná com objetivo de se
tornar o senador mais votado, proporcio-
nalmente, em todo o país. A contagem
dos votos mostrou que a realidade é bem
diferente: o número de votos em branco
no estado está sendo maior do que a
votação de José Richa. A maior votaçào
proporcional era importante na trajetória
do ex-governador, que vinha percorren-
do o Brasil e se preparando para a
sucessão de José Sarney, mesmo sem o
admitir publicamente.

Sem apoio
O resultado dass eleições mostrou que

Álvaro Dias — que teve um percentual
bem menor de votos em branco — foi o
grande vencedor, e com esse cacife come-
ça a deixar claro que não irá tolerar
interferências de terceiros em suas deci-
spes. No primeiro dia das apurações
Álvaro entrou em rota de colisão com o

. ex-governador, ao deixar claro que prefe-
re um mandato de quatro anos para o
presidente José Sarney, com reeleição.

¦ Richa defende o mandato de seis anos,
sem reeleição.

O ex-ministro dos Transportes, Ai-
fonso Camargo, declarou, também no
primeiro dia das apurações, que o PMDB
deve tratar a sucessão do presidente José
Sarney como um assunto não-prioritário
nesse momento. "Devemos 

pensar em
reorganizar o PMDB como um partido de
militãncia política permanente", disse
ele. E foi para Brasflia ocupar seu cargo'"ria terceira-vice-presidência do PMDB.
Durante toda a campanha, tando Álvaro
como Affonso lançaram nos quatro can-
tos o nome de José Richa para a Presi-
.dência.

O caminho para o Palácio do Planai-
to se tornou ainda mais longo para o ex-
governador do Paraná com a vitória do
PMDB em Sáo Paulo e a votação do ex-
prefeito Mário Covas: mais de sete mi-
lhões de votos para o Senado.

Na entrevista coletiva que marcou no
segundo dia das apurações, o ex-
governador não se portou como um poli-
tico que acabara de obter uma das maio-
res vitórias do seu partido no estado. O
PMDB está vencendo nos 311 municípios
paranaenses, mas isso náo parece interfe-
rir no estado de humor de José Richa."Nunca disse que era candidato à suces-
são do Presidente José Samey", repetiu,
sem convencer.

consegue ser o mais
país para o Senado

PT-PR supera expectativa
Curitiba — Embora abaixo da expec-

tativa do partido, o PT do Paraná vem
recebendo a maior votação de toda a sua
história no estado. Na avaliação do Io
secretário do PT, Cinésio Barbosa, deve-
rá eleger um ou dois deputados estaduais
e tem grande possibilidade de fazer pela
primeira vez um deputado federal, prova-
velmente o advogado trabalhista Edésio
Passos. Para ganhar uma cadeira na

paranaense precisaConstituinte, o PT
fazer 120 mil votos.

O PT tem conseguido boas votações
no Sudoeste do estado, onde em alguns
municípios seus candidatos são os mais
votados. Na opinião de Cinésio, boa
parte dos votos em branco devem ser
atribuídos à desinformação do eleitor,
que não foi orientado pelos partidos.

UDR elege 6 deputados
em Mato Grosso do Sul

Campo Grande — A União Demo-
crática Ruralista (UDR) náo conseguiu
eleger os pecuaristas Lúdio Coelho, ao
govemo de Mato Grosso do Sul, e Pedro
Pedrossian, ao Senado, mas fará de cinco
a seis deputados federais. São eles: Gandi
Jamil, presidente da Assembléia Legisla-
tiva, Saulo Queiroz e Levy Dias, todos do
PFL, Ruben Figueiró de Oliveira, do
PMDB, José Elias Moreira e, possível-
mente Francisco Maia, do PTB. Depois
de manter em segredo durante toda a
campanha os nomes dos candidatos que
apoiava financeiramente, a Regional da
UDR em Campo Grande revelou ontem
seus preferidos, embora negando que os
15 mil bois leiloados nesse período em
todo o estado tenham sido destinados a
custear a eleiçáo dos constituintes.

"Os leilões que realizamos não tive-
ram esta finalidade. O dinheiro arrecada-
do foi para manter a entidade", disse o
presidente da Regional de Campo Gran-
de, Fernando Celso Junqueira. Para ele,
o apoio aos candidatos "não foi declara-
do", dai o sigilo mantido pela organiza-
ção, em todo o país. 

"Apoiamos aqueles
candidatos que tinham um compromisso
com a livre iniciativa, o sagrado direito de
propriedade e a democracia", acres-
centou.

Dos candidatos apoiados pela UDR
no estado três já estão eLitos: Gandi
Jamil, que deve ser o mais votado, Saulo
Queiroz e Levy Dias, que mantêm-se,
nos resultados parciais do TRE, cm se-
gundo e terceiro lugares. A entidade
sustentou também a campanha do pecua-
rista Paulo Coelho Machado, que saiu
sozinho para o Senado, pelo PTB, e
conseguiu uma votação expressiva, pnn-
cipalmente nas regiões onde a pecuária é
a base da economia, como Campo Gran-
de. Dourados e Ponta Porá. A UDR.
inicialmente, declarou seu apoio, ofere-
cendo 20 mil bois. ao presidente do
Senado, José Fragelli. que, na última
hora, desistiu de disputar a reeleição. Em
seu lugar, entrou o biônico e também
pecuarista Rachid Saldanha Derzi. que
teria a sustentação dos grandes criadores
se não tivesse declarado seu apoio ao
plano de reforma agrária do governo.

"É 
preciso esclarecer que não houve,

por parte da UDR, um apoio ostensivo a
nenhum dos candidatos. Nossos associa-
dos se limitaram a pedir votos e a orientar
os produtores para que votassem nos
candidatos que se comprometiam publi-
camente com nossas propostas", disse o
presidente da UDR de Dourados. Jorge
Ferreira Filho, que ainda mantém em seu
carro adesivos de Lúdio Coelho e de
Francisco Maia, vereador de Campo
Grande que se candidatou a deputado
federal e que tem chances de ser eleito.
"Desconhecer a UDR é o mesmo que
desconhecer toda a classe produtora ru-
ral", rebateu, em alusão à declaração do
pemedebista Rachid Saldanha Derzi de
que só conhece a entidade por 

"ouvir
falar".

A derrota de Lúdio Coelho (PTB)
para Marcelo Miranda, da Aliança De-
mocrática (PMDB-PFL-PCB-PDT),
apresentou outras surpresas: na capital,
onde os petebistas esperavam uma vanta-
gem de até 50 mil votos, a diferença foi
de apenas 8 mil. "O povo votou no
presidente Samey por causa do Plano
Cruzado", foi a explicação do candidato
que, a partir de agora, voltará às suas
atividades ruralistas. "Vou voltar pra
fazenda e cuidar de minhas lavouras". Os
resultados finais das apurações, prometi-
das pelo TRE para o final de semana,
deverão apresentar uma vantagem para
Marcelo Miranda de 130 a 150 mil votos.

Para o Senado, o PMDB elegerá
Wilson Martins (ex-governador do Esta-
do) e Rachid Saldanha Derzi. A disputa
para a câmara dos deputados é grande,
mas PMDB e PFL farão a maioria, com o
PTB podendo eleger um ou dois consti-
tuintes. Na disputa pelas 14 vagas da
Assembléia Legislativa, o PMDB deverá
fazer a maioria. Os principais colocados
nos resultados parciais — Maurício Pi-
carelli. do PTB. Marilu Guimaráes. do
PFL. e Pedro Dobes. do PMDB — sáo
apresentadores de televisão. A assem-
bléia deverá apresentar uma renovação
relativa. Alguns campeões de voto. como
Walter Carneiro, ex-presidente da As-
sembléia, estão ameaçados de não ser
reeleitos.
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Esclarecimento
1. O Diário do Legislativo Mineiro, de 18 de outubro de
1986, publicou os textos das Leis 9.265 e 9.266. ambas
promulgadas pelo mesmo Legislativo, com a finalidade de
restaurar dispositivos vetados pelo Governador do Esta-
do, em 18 de setembro de 1986.

2. Com a restauração dos vetos, como não poderia deixar
de ser. surgiu uma situação financeiramente meontorna-
vel. em face das repercussões decorrentes das referidas
promulgações, verificadas dezoito dias após a remessa
do Projeto de Lei relativo ao orçamento estadual de 1987,
remessa essa datada de 30 de setembro de 1986.

3. Além desse aspecto mcontornavel. ha que destacar o
fato de algumas das emendas restauradas apresentarem
valores insuportáveis pelo Tesouro Estadual, pelo menos
no momento con.untural que atravessa, com todas as
suas possibilidades absolutamente comprometidas:

4. Outro registro a ser feito, e quanto a existência de im-
propriedades |undico-legais para cumprimento de certas
emendas promulgadas, como e o caso. entre outros, de
uma classe cujos vencimentos estão em demasia, peia
promulgação simultânea de duas tabelas com valores di-
ferentes. Tais impropnedades. naturalmente, so poderão
ser sanadas com a votação e sanção de novas leis:

5 Isoladamente, alguns destaques devem ser feitos, co-
mo. por exemplo; igualdade salarial entre classes tradi-
cionalmente diferenciadas, remuneração elevada e mes-
mo anormal para certas classes, em detrimento de corre-
çòes ate inadiáveis, para segmentos menos favorecidos
e, ainda, criaçáo de privilégios que ferem os princípios
constitucionais de ingresso e acesso na carreira de servi-
dor público,

6. Esses fatores, especialmente aqueles de ordem finan-
ceira, impediram ou estão impedindo o Poder Executivo
de dar curso as emendas promulgadas, circunstância

que. neste momento, a Secretaria da Fazenda torna publi-
co. com vistas a um perfeito conhecimento e entendimen-
to dos fatos que escreveram uma inusitada pagina da ad-
ministração do funcionalismo estadual,

7 Finalmente, é imoortante registrar que o presente es-
clarecimento somente esta sendo feito nesta data, após
as eleições de 15 de novembro e antes de conhecido o •<
seu resultado, pois. se feito antes da referida data. certa- M
mente seria entendido como de caráter DOlitico. mterpre-
tação que não iria corresponder a verdade.
Esse entendimento, ainda mais, poderia ser invocado pe-
Ia citação, necessária, que agora e feita, quando a pre-
sença. náo entendida e que causou perplexidade, do en- '

táo candidato Itamar Franco na Assembléia Legislativa,
quando da queda dos vetos
Faltando com o respeito que merecem os Senhores De-
putados. reunidos naquela oportunidade para tomar uma •
das mais graves decisões ia pedidas a Egrégia Assem-
bleia. o referido candidato transformou o plenário
legislativo em palanque político, para defender a queda
dos vetos relativos a emendas, cuias repercussões
luridicas e financeiras desconhecia inteiramente.
Essas emendas, nâo ha como negar, inviabilizarão total- '

mente o regular cumprimento do futuro orçamento de
1987. seja qual for o futuro governador, inclusive o pro-
prio Senhor Itamar Franco.
O presente esclarecimento, como se pode ver. fazia-se
necessário, a fim de que o povo mineiro fosse devidamen- J
te informado quanto aos fatos que envolvem a matéria e.
especialmente, fosse cientificado das dificuldades que
inevitavelmente advirão para Minas Gerais, no que se re- ,
fere ao seu programa administrativo-financeiro. caso ve-
nham a prevalecer as emendas que. ern momento oportu-,
no e com absoluta consciência, patriotismo e senso de
responsabilidade, foram vetadas pelo Senhor Governador j
do Estado

Beto Horizonte. 16 de novembro de 1986

EVANDRO DE PADUA ABREU
Secretario de Estado da Fazenda
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Quem Decide
O 

Presidente Sarney convidou o presidente do
PMDB para conhecer as decisões econômicas

que o Governo vai tomar. Na gestação em fevereiro
ou na revisão deste final de ano, o plano cruzado foi e
continua a ser matéria predominantemente econômi-
ca. O aspecto político é superficial. Trata-se de
assunto econômico em nível de decisão política.

Nada mais natural, portanto, que o Presidente
Sarney chame o deputado Ulysses Guimarães para
cientificá-lo de decisões em fase final. O PMDB está
ungido de uma responsabilidade maior do que antes
das eleições, pois o seu êxito eleitoral retumbante foi
o resultado matemático da popularidade das medidas
econômicas. Em fevereiro, Sarney mostrou os dados
e pediu a opinião do presidente do PMDB, que se
opôs às medidas. O Presidente assumiu sozinho os
riscos econômicos e políticos da decisão. Todos os
candidatos do partido, no entanto, se beneficiaram do
plano e, acima de todos, o presidente do PMDB.

O Presidente Sarney preservou o presidente
Ulysses Guimarães quando, em agosto, criou o em-
préstimo compulsório. O presidente do PMDB não
teve que se envolver no risco de uma decisão tomada
no começo da campanha eleitoral. É claro que Sarney
o chamou agora mas não para ouvi-lo no mérito das
medidas. Há assuntos que são especificamente politi-
cos e há problemas que são exclusivos da economia.
O plano cruzado é um programa econômico que não
se sujeita à intervenção da poUtica. Foi assim já no
seu lançamento e na primeira retificação em agosto.
Por que teria agora de subordinar-se aos interesses
dos políticos que, de resto, foram os grandes benefi-
ciários enquanto o Presidente Sarney correu sozinho
os riscos?

O Presidente da República c o presidente do
PMDB saíram vitoriosos das eleições de 15 de novem-
bro. Trilhando caminhos próprios e diferentes, os
dois capitalizam o sucesso político. Sarney, no entan-
to, é Presidente da República, e não de um partido
político que, por maior número de vitórias que tenha
somado, não exprime a nação. Ulysses Guimarães, ao
reverso, é presidente de um partido, que náo chega a
ser a nação por maior que se torne. O Presidente
Sarney não se pode dar ao luxo de manifestar
opiniões pessoais, ao contrário de Ulysses Guima-
ráes, que já se declarou contra o descongelamento de
preços e a favor do reajuste automático dos salários.
O presidente do PMDB é candidato à sucessão
presidencial e, nessa condição, está impossibilitado de
pensar como estadista.

Sarney ganhou as eleições para o PMDB, mas
nada impede que o presidente Ulysses Guimarães se
deixe fotografar como o comandante da vitória. Nas
fotografias, aceita-se a comunhão de responsabilida-
de. Na tomada de decisões econômicas, não —
porque um candidato confesso não tem isenção politi-
ca. O Presidente Sarney está cercado de problemas
econômicos, graves e urgentes, à espera da sua
decisão: corte de subsídios e de despesas públicas,
excesso de empresas estatais, juros, a dilapidação da
poupança pelo consumo voraz, aumentos das tarifas
dos serviços públicos já deficitários. São matérias
econômicas à espera de coragem política. O estadista
é capaz de tomá-las; o político não. São esses aspectos
de ordem geral que caracterizam a atmosfera política
brasileira às vésperas de novas, importantes, graves e
superiores decisões. Precisa-se de um estadista, e não
de um candidato para assumi-las.

Questões de Consciência
A 

um Chernobyl ocidental pode ser comparado o
desastre ecológico que ameaça eliminar, por

longos anos, todas as formas de vida no rio Reno.
Para a Europa — e sobretudo para os alemães —, o
impacto psicológico desse desastre é formidável. Um
rio é uma fonte de vida. O Reno é a mais importante
via fluvial da Europa, desde suas nascentes suíças até
o desaguadouro dos Países Baixos. Para a Alemanha,
é um símbolo nacional, cantado em tom épico nas
óperas de Wagner. Como imaginar que ele possa se
tornar, de um momento para o outro, uma fonte de
contaminação?

O erro humano que provocou a tragédia — grau
de segurança insuficiente nos depósitos de produtos
químicos da Sandoz suíça — é uma advertência
quanto aos riscos provenientes de determinadas tee-
nologias. No caso soviético, verberou-se a incompe-
tència reconhecida (e crônica) do sistema. A vida
suíça é sinônimo de precisão. Mas o desastre ocorreu.

No caso da Europa (ou de certas regiões dos
EUA), há um risco inerente à contigüidade de
indústrias e agrupamentos humanos. De um modo
geral, entretanto, o pano de fundo do drama é o fato
de que o ser humano manipula atualmente forças
infinitamente poderosas, capazes de agir para o bem e
para o mal.

Abriremos mão da tecnologia de ponta? É o que
advogam os partidos "verdes". Não foram, provável-

mente, à Índia de hoje, onde o avanço tecnológico
permitiu um surpreendente desmentido à "fatalidade
da miséria" — através de novas sementes, novos
produtos agrícolas, novas técnicas de plantio. Desas-
tres como o do Reno sugerem, em vez disso, a
necessidade de uma nova consciência no relaciona-
mento entre o homem e a natureza — o que pode ser
a conquista de um "pensamento ecológico" expurga-
do do radicalismo "verde".

No Brasil, está quase tudo por fazer a esse
respeito. Basta ver o efeito predatório da pesca a
dinamite em viveiros fluviais e marítimos. Órgãos
federais ou regionais que deveriam enfrentar o pro-
blema confessam-se totalmente desaparelhados. Com
isto se permite um dano à natureza que custa infinita-
mente mais caro (sobretudo em termos de futuro) do
que um investimento consciente nesta área.

Ainda não chegamos à beira de crises ecológicas
como as que enfrentam os países desenvolvidos.
Temos tudo a aprender com os exemplos de fora. A
conquista dessa "consciência ecológica", entretanto,
não é ajudada por soluções peremptórias como a dos
que advogam simplesmente o fechamento de uma
usina nuclear. Medidas desse tipo, adotadas arbitra-
riamente, representam uma postura obscurantista que
é exatamente o oposto de um aumento. de cons-
ciência.

Câmbio Certo
A S exportações de pedras preciosas e jóias estão

•**¦ crescendo este ano a taxas superiores a 100 por
cento. Mas essa tendência, que reverteu uma curva de
longo declínio nas vendas registradas na Cacex, não
ocorreu por acaso.

Uma pequena porém significativa modificação
legal foi preciso para que os exportadores de jóias e
pedras se convencessem a trabalhar no mercado
oficial: em abril deste ano, através de uma resolução
do Conselho Monetário, o governo permitiu que os
exportadores pudessem adquirir ouro do Banco Cen-
trai em valor equivalente ao da moeda estrangeira
obtido com as vendas de jóias e pedras.

Como o ouro tem um valor de mercado flutuan-
te, mas real, o estímulo para o exportador de pedras
preciosas operar no câmbio legal é óbvio. A situaçáo
anterior fazia com que o Brasil, ainda quando dispon-
do de 60 por cento das reservas mundiais de pedras
preciosas e semipreciosas, não chegasse a participar
sequer com um por cento do mercado de dois e meio
bilhões de dólares envolvendo esse setor.

Incentivava-se o contrabando, e, além disso,
desestimulava-se a criação de uma indústria joalheira
nacional, exportando-se empregos para outras regiões
do mundo. Em poucos meses ficou provado que, se o
Banco Central puder efetuar uma sintonia mais fina
em áreas críticas como o ouro e câmbio, será possível

melhorar a performance das exportações e retirar
alguns dos muitos gatilhos que influenciam o valor do
dólar no mercado paralelo.

O caminho a percorref iín3ã~é-longo, conside-
rando-se os preconceitos que envolvem qualquer
coisa que toque em câmbio. Há quem insista em
sustentar, por exemplo, que o tratamento do ouro
como ativo financeiro para efeitos fiscais iria desviar a
poupança disponível para um ativo imbatível. Quem
pensa assim esquece-se que qualquer doleiro já ofere-
ce moeda americana para investimento livre de im-
postos e com um forte estímulo para depósitos no
exterior a juros reais. Será que o lobby para manter o
dólar no black não é mais forte que as tentativas
honestas de internar a nossa poupança criando atrati-
vos em nossas próprias fronteiras?

Não se pode, por certo, pensar ingenuamente
que medidas tópicas irão desinchar as cotações do
dólar no paralelo, pois elas estão sujeitas a muitas
outras variáveis, tais como as taxas de juros internas,
o câmbio manual para turistas e viajantes, o fluxo de
investimentos externos e de repatriação ou remessa
de capitais, e assim por diante. Pode-se, contudo,
esperar que o exemplo visível dos resultados colhidos
com o certificado ouro para as exportações de pedras
preciosas sirva para inspirar uma sintonia fina vital
para a economia do país. .

Tópico-
Velho Golpe

O Brasil voltou ao normal, o brasi-
leiro está a caminho. Chega a ser sur-
preendente que já não se fale exclusiva-
mente sobre eleições. A eleição do dia
15 entrou para o rol dos fatos consuma-
dos. Os resultados vão sendo assimila-
dos com a naturalidade que um dia fará
deste país uma democracia. Foi-se o
tempo em que a preferência contraria-
da de alguns transtornava a vida politi-
ca e institucional de todos.

A exceção a esse sentimento de
normalidade que se expande no nosso
pós-eleitoral registrou-se no Rio. A
Rádio Roquete Pinto, confundindo res-
sentimento com apuração, invadiu o

espaço da confiança e levantou a sus-
peita de fraude. O TRE intimou a
emissora do governo estadual a provar
o que insinuou abertamente ou. no
mínimo, a se retratar em 24 horas.

Não se registrou o minimo efeito
traumático. O Brasil já começa a ser
outro, sem medo de fantasmas. O lado
desagradável do episódio é o que há de
subdesenvolvimento mental reafirmado
num recurso tão baixo e primário. Uma
eleição que. desde as primeiras umas.
aponta uma tendência confirmada em
todas as regiões não se presta à suspeita
de fraude.

Caiu no vazio o esforço da denúncia
inconsistente. Perder uma eleição é
contingência democrática. Recusar o

resultado transparente das umas, com
apelo ao emocionalismo perturbador, ê
ato político irresponsável. Eleições tèm
vencedores e perdedores. Nada impede
que os vencidos tentem de novo: a
primeira condição é. porém, o reconhe-
cimento do resultado.

O aspecto mais deplorável é que o
PDT se denomina partido de esquerda
e concorreu à eleição por esse lado.
Esperava-se que a esquerda brasileira
já tivesse se libertado do condiciona-
mento golpista que tanto a incompatibi-
lizou com a classe média e que. afinal
de contas, sõ serviu para criar o clima
favorável a tendências golpistas que se
apresentam pelo lado oposto.
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Cartas
Sintonia de idéias

Gostaria de parabenizar o JORNAL
DO BRASIL, em nome da comunidade
dos bancos de investimento, pelo lúcido e
oportuno editorial devagar com refor-
mas. em defesa do sistema financeiro
nacional, publicado na edição de
17/11/86.

O pais, maduro para deixar de ver o
sistema financeiro em perspectiva pre-
conceituosa, esti ciente de que a moder-
nização ocorrida ao longo das duas últi-
mas décadas nâo seria possível sem a
presença de instituições sólidas, capazes
de mobilizar os recursos indispensáveis
ao processo de desenvolvimento. O setor
financeiro, perfeitamente identificado
com os objetivos de justiça social da
Nova República, retomou, com o adven-
to do cruzado, suas funções primárias de
financiamento do setor da economia.

A repercussão do referido editorial
atesta a sintonia entre as idéias defendi-
das pelo JB e os anseios da iniciativa
privada, nesse importante momento de
consolidação de nossas instituições demo-
cráticas. Cristiano Buarque Franco Neto,
presidente da Associação Nacional doa
Bancos de Investimentos — Rio de Ja-
neiro.

Ferros-veihos
É destino manifesto do Brasil fazer

negócios lesivos aos interesses nacionais.
Li na edição de 23/10/86 que receberemos
para as multinacionais Kodak, Reynolds
Aluminium, Fiat, Clark Equipamentos,
Bosch c outras um monte de ferros-
velhos que se integrarão ao nosso parque
industrial. O ministro da Indústria e do
Comércio só falta nos dizer que máquinas
com mais de cinco anos de uso são como
o vinho — quanto mais velhas, melhores
— e com a decisáo do Conselho Nacional
do Comércio Exterior — Concex entra-
ráo neste desventurado país 

"investimen-
tos" de mais de 1 bilhão de dólares.
Geringonça agora se chama "investimen-
tos". Evidentemente, o que na Europa e
nos States ia para o luto eles nos mandam
a título de "investimentos", consideran-
do-nos os tolos de "Ia bas". o que classifi-
cam como sucata na terra dele. Isto,
provavelmente, isento de cobertura cam-
bial e de impostos alfandegários. Em
troca entregamos-lhes. novinhas em fo-
lha. as verdinhas (dólares) a débito de
nossas reservas em bancos deles. Sáo as
célebres remessas de lucros. Vêm máqui-
nas velhas e mandamos-lhes dinheiro no-
vo e valioso. E o nosso setor de bens de
capital, como fica? Lembremo-nos da
malsinada Instrução 113. A Nova Repú-
blica acaba de transformar este país numa
Sucatalândia. o que é simplesmente de-
plorável. Hélio José Alves HypoUto — Rio
de Janeiro.

ciam dentro do túnel); não havia nenhu-
ma sinalização além dessa. E os funciona-
rios? Com roupas comuns; bem que po-
deriam estar usando algo como braçadei-
ra. bonés ou coletes iguais aos dos poli-
ciais de trânsito. Desejo que o Anjo de
Guarda de cada um daqueles homens
estivesse ao lado deles e atento. (...).
Luiza Saloker de Almeida — Rio de
Janeiro.

Indignação
Tive a infelicidade de contratar a

empresa Lucena & Lucena Ltda - foto-
grafos para filmar em video-tape a cen-
mônia do casamento de minha filha na
Igreja da Reitoria. Reunidas as famílias
dos noivos e alguns amigos, assistimos,
com espanto e indignação, ao espetáculo
mais deprimente e vexatório. Enquanto
se desenrolavam as cenas do casamento,
ouviam-se, gravadas na fita, as vozes dos
operadores, que usavam palavras de bai-
xo calão e faziam comentários escabrosos
e ofensivos aos familiares e convidados.
Houve caso cm que, citando nome dc
médico ilustre da família do noivo, ofen-
deram toda a classe dos médicos gineco-
logistas. (...). Angeio Hamilcar Ferreira
Beviláqua - Rio de Janeiro.

Atlântico Sul
O Brasil e muitos de nossos países

irmãos da América Latina estão vivendo
um período difícil dc sua história. Depois
da longa noite do autoritarismo, estamos
reaprendendo a democracia e buscando
na integração latino-americana uma res-
posta à grave crise econômica a que
fomos levados por uma estrutura econô-
mica mundial injusta e por governos
autoritários incompetentes.

Tradição política
Em sua edição de 13/11/86, sob o

título Camata recebe gratidão de bicheiro
capixaba, o JORNAL DO BRASIL pu-
blicou noticiário sobre as eleições no
estado do Espírito Santo em que se lé:
"Alguns nomes... podem ser conhecidos
através de cabos eleitorais que freqüen-
tam os escritórios dos bicheiros, como o
de Joaquim Leite de Almeida e Jones dos
Santos Neves Filho, também do PMDB."
Como se vé, redação confusa que ao
leitor pode parecer que o dr. Jones dos
Santos Neves, engenheiro, ex-presidente
da Federação das Indústrias do Estado do
Espírito Santo e vice-presidente da Con-
federação Nacional da Indústria, está
entre os bicheiros que apoiam os cândida-
tos às eleições de 15/11.

O dr. Jones pertence a uma família de
tradição política no estado e pleiteia, pela
primeira vez, um mandato de deputado
federal, movido não por ambições politi-
cas mas pelo desejo de contribuir com a
sua experiência de engenheiro e indus-
trial para a elaboração da nova Constitui-
ção. É lamentável, pois. que profissional
competente, líder empresarial e cidadão
de irrepreensível conduta seja tão levia-
namente tratado como o foi nessa repor-
tagem. Guilherme Mllier, cbefe do Decom
(CNI) — Rio de Janeiro.

Risco de acidente
Em 11/9/86, no túnel Dois Irmãos,

sentido Gávea—Barra, estavam efetuan-
do algum serviço em uma faixa da pista.
Até aí tudo normal. Mas o que assustava
eram os inúmeros cavaletes derrubados e
os automóveis e motos que no espaço
entre um cavalete e outro tomavam a
faixa interditada.

Lendo à tarde o JB, vejo, em Túneis,
que o serviço que efetuavam era de
limpeza Oue maravilha a conservação!
O governo está atuando! Mas pergunto, e
a preservação da vida dos homens que ali
estavam trabalhando'' O risco de aciden-
íe a que estavam sujeitos era de esear.da-
lizar quem por ali passasse. Os cavaletes
eram brancos e pretos (pelo que pare-

Nesse quadro, nos pareceram muito
positivas algumas iniciativas recentes do
governo brasileiro, tais como a proposta
de desnuclearização do Atlântico Sul e a
proposta de integração econômica Ar-
gentina-Brasil-Uruguai. Elas abrem pers-
pectivas promissoras tanto para a consoli-
dação da democracia em nossa região
quanto para a manutenção da paz e o
desenvolvimento econômico brasileiro e
dos povos irmãos latino-americanos.

E neste quadro que deve ser analisada
a recente decisão inglesa de criar uma
"zona de proteção econômica" em torno
das Ilhas Malvinas (Falkland).

Tal decisão, de efeitos econômicos
bastante limitados, terá efeitos políticos
de magnitude. As dificuldades da jovem
democracia argentina para enfrentar tal
problema sáo evidentes, mas elas nào se
esgotam no plano interno argentino. As
tensões, que fatalmente crescerão no
Atlântico Sul como resultado da decisão
inglesa, tornarão muito mais complexa,
se não chegarem a inviabilizar, a propôs-
ta de desnuclearização do Atlântico Sul.
Os efeitos nâo se limitarão a esse aspecto;
podemos imaginar um reforço dos esta-
mentos militares, com reflexos sobre as
iniciativas de integração econômica e,
pior ainda, sobre a consolidação da de-
mocracia na região.

O Brasil, governo e povo, reconheceu
a soberania Argentina sobre as Ilhas
Malvinas (Falkland), nossa tradição his-
tórica anticolonialista não nos permite
outra posição. Por isso mesmo, me resul-
ta chocante ler na primeira página deste
jornal as Ilhas Malvinas (Falkland) cha-
madas por um esdrúxulo nome inglês.
Não encontro justificativa para este com-
portamento. (...). Adilson de Oliveira —
Rio de Janeiro.

Remédios
Esse jornal, edição de 29/10/86, publi-

ca que deve ser exigida receita que ficará
retida na farmácia nos casos de remédios
que contenham codeína e sepeprol.

Acho, como médico, que muitos ou-
tros remédios só deveriam ser vendidos
com apresentação da receita que ficana
na farmácia; entre esses remédios incluo
os hormônios, antibióticos, sulfas e al-
guns traqüilizantes. Pílula anticonccpcio-
nal nada mais é que hormônio e compra-
se nas farmácias à vontade. O fato de
grande parte da população brasileira se
automedicar e a quase totalidade das
pessoas comprarem grande número de

remédios sem a devida receita médica
pode, em certos casos, ser perigoso Ou-
tra coisa importante: a embalagem do
remédio muno sofisticada induz, numas
vezes, a pessoa comprar o remédio
Guiar-se somente pila bula náo e hom.
pois em certos remédios é recomendável
uma dose inicial pequena para ve saber ile
uma possível alergia da pessoa ao reme-
dio e convém lembrar que certos casos de
alergia poderão levar ao estado dc cho-
que grave. Aconselho aos que me lêem
que só tomem remédio com receita medi-
ca. É uma garantia para a saude da
pessoa. (...), Luiz Phillipe de Assis Pachc-
co — Niterói (RJ).

Incineração de peles
A respeito da incineração de peles de

animais selvagens efetuada recentemente
pelo IBDF. vários leitores lém manifesta-
do opiniões contrárias a medida, alegan-
do ser absurdo destruir-se sem qualquer
proveito uma mercadoria que p<xicria ser
exportada e gerar recursos financeiros
Não obstante sua aparente irracionalida-
de. a providência na verdade se impõe,
por várias razões. Em primeiro lugar, a
Lei n° 5 197/1967, que dispõe sobre a
proteção à fauna, estabelece claramente
a proibição do comercio "de espécimes
da fauna silvestre e de produtos c objetos
que impliquem a sua caça, perseguição,
destruição ou apanha". Não poderia o
poder público, portanto, vender as peles
apreendidas sem ferir a legislação. Em
segundo lugar, nosso país é signatário da
Convenção sobre o Comércio Internacio-
nal das Espécies da Flora e da Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção, mais
conhecida como Cites, que impede a
exportação de peles de numerosos ani-
mais. ameaçados, dentre os quais alguns
cujas peles foram apreenidas. Finalmen-
Ie, devemos considerar que o infame
comércio de produtos de animais selva-
gens, condenado em todo o mundo e uma
das causas principais do empobrecimento
da fauna, depende da existência de um
mercado para tais produtos. Incentivar
esse mercado, mediante a venda das
peles apreendidas, sô faria criar condi-
ções para que ele prospere e se eternize.
Embora possa à pnmeira vista parecer
irracional, a incineração das peles é a
única solução adequada para o caso.
lbsen de Gusmão Câmara, presidente da
Fundação Brasileira para % Conservação
da Natureza — Rio de Janeiro.

Irregularidade
A Fininvest S/A - Crédito. Financia-

mento e Investimento vem cobrando, por
atraso no pagamento, além dos juros de
mora, multa de 10% sobre o saldo deve-
dor, o que é irregular, conforme informa-
ção do Bana) Central do Brasil, em meu
poder As pessoas usuárias do sistema
devem, portanto, contestar e recusar-se a
aceitar tal imposição, denunciando essa
prática aos órgãos competentes. Afinal,
nosso presidente disse que 

"tem que dar
certo", não é mesmo? Alexandre Zaia
Neto • Brasflia.

Vagas na calçada
(...) Há dois anos. oito moradores do

edifício onde resido resolveram construir
"vagas 

privativas" para os seus carros, na
calçada em frente ao prédio. Usaram
aqueles sistema de peças de ferro galvani-
zado em forma de U, removíveis, que
podem ser fixadas nas bases (sapatas)
através de cadeados (Depois, mais dois
moradores também fizeram, elevando
para 10 o n" de vagas).

Foram denunciados e o condomínio
foi autuado por 

"usurpação de área de
domínio público", em H/7'86. Os 10
"proprietários" das vagas náo solicitaram
previamente aulonzação nem à Secreta-
ria Municipal de Obras, para o uso da
calçada, nem ao Departamento dc Trâsi-
to do Estado para o estacionamento so-
bre a calçada. O síndico, ciente da irregu-
landade, solicitou-lhes um documento no
qual se comprometiam a arcar com quais-
quer ônus causados ao condomínio.

Resolvidos todos os pequenos proble-
mas entre os moradores e "donos das
vagas", quero chegar ao motivo exalo
desta carta que é agradecer e elogiar os
servidores dos órgãos estaduais e munici-
pais pela eficácia e entrosamento no trato
dos bens públicos e dos direitos e deveres
do cidadão carioca: no Governo do esta-
do do Rio de Janeiro — (Detran — RJ;
secretaria de Polícia Civil e Policia Mili-
tar RJ); na prefeitura municipal do Rio
de Janeiro — (Secretarias municipais de
Fazenda e Municipal de übras).(.) José
Geraldo Solon — Rk) de Janeiro

As cartas serào selecionadas para publi-
caçoo no todo ou em parte entre a» que
tiverem assinatura, nome completo e l«gí-

vel e endereço que permita confirmação

prévia.
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Pranto para José Auto
quarta-feira, 19/11.S6 ? r caderno Jj lj
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JOSÉ 
Auto morreu no dia 27 de

outubro, segunda-feira, às 5:30 da
ipanhã, de edema agudo do pulmão.
As 10 horas, recebi a notícia, passada
por sua mulher Nely Ribeiro. A voz ao
telefone era calma, compassada — e
dolorida. Não os via há cerca de um
ano,'quando visitei José Auto no Pron-
tocor da Lagoa, ao sabê-lo internado
em Virtude de problemas cardíacos.

O enteno 
"se 

deu às 17 horas do
mesmo dia, no Cemitério São João
Batista. O velório, discretíssimo, con-
tou com o comparecimento de muito
pouca gente. Entre os velhos amigos,
Fernando Sabino, Newton Carlos, eu

próprio, além de um punhado de com-

panheiros que não conhecia. E mais as

pessoas da família: um irmão, a fllha
com o marido, um neto, rapazinho,
com prodigiosos olhos azuis. O mem-
no, ao mesmo tempo que estava triste,
tomava contato, pela primeira vez,
com à novidade da morte presente. Ao
ser erguido o caixão, tentou pegar uma
alça para ajudar o avô, enorme em seu
esquecimento. Um adulto chamou-lhe
a atenção, o menino ficou na dúvida.
Peguei na alça e o convidei, para fazer
parte do grupo que executava a piedo-
sá tafefa.

José Auto, pálido como devem ser

pálidos os mortos, jazia em seu ataúde,
as mãos cruzadas no peito, o nariz
recheado de algodão. Estava vestido a
caráter, como um noivo do neo-
realismo italiano, de paletó e gravata.
Sua fisionomia era absolutamente piá-
cida, deslembrada, como quem, no
mais extremo recolhimento, escuta
música. O rosto não trazia nenhum
vestígio de angústia — ou espanto.
Depois de 77 anos de muita lida — e
muita vida —, José Auto singrava as
vastas águas da morte sem qualquer
esforço, íntimo delas, embarcado na
coragem de ser que o assinalara como
homem de grande porte, capaz de
viver c de moner em austero silêncio,
num século de discursos mendazes.

José Auto era agigantado — e
pesava. Foi necessário um renque de
músculos retesados para levá-lo até à
caneta de metal que o transportaria.
As pequenas rodas de borracha, em-
purraclas pelo coveiro, deslizavam no
cimento gretado que separava as filei-
ras de túmulos. A tarde era alta e azul,
e se aninhava sem ruído na concha de
luz dourada que o sol lhe oferecia. A
morte, fincada na paisagem, desmesu-
rava o espaço — e abolia o tempo.
Éramos um pequeno agrupamento hu-
mano pisando, com singeleza, o tern-
tório do mistério, num velhíssimo rito
de amizade.

Afinal, chegou o caixão ao lugar
das gavetas funerárias, encravadas no
•"«nó. Os pés que, em sua marcha,
esmagavam a fina areia do cemitério,
se calaram. O silêncio abriu-se como
imensa papoula que soerguesse as pál-
pebras sonolentas, antes do começo da
noite. De repente, inesperado, um
corte na cerimônia. Coveiros confabu-
lavam', apareceu um com uma trena na

mão, para medir o esaúile. José Auto,
sem o querer, ou melnor, contra a sua
vontade, cra fiel à sua natureza, mes-
mo depois dc morto. Ele fez tudo para
apagar-se, recolher-se, confundir-se
com a multidão dos seres comuns, que
constróem o mundo. Apesar disto, seu
tamanho humano avultava, o senso de
humor fazia dele um príncipe disfarça-
do, o vigor da inteligência fulgurava
nas mesas dos bares ou nas redações de
jornal.

Agaveta era pequena para o ta-
manho do caixão. Se fosse pelo de-
funto, talvez procurasse adaptar-se,
ralando o verniz da madeira na aspe-
ra superfície do cimento. Lembrei-me
de um episódio inesquecível, que me
fora contado por Otto Lara Resende.
Era no velho tempo em que José
Auto, aos sábados, fazia plantão no
JORNAL DO BRASIL da Av. Rio
Branco. Otto passava sempre pelo
terceiro andar para dar-lhe carona até
Copacabana. Um dia, desceram am-
bos até a oficina e, diante de uma
porta de aço fechada, dessas de cor-
rer, resolveram transpô-la pela pe-
quena passagem recortada na parte
inferior. O escritor mineiro, abençoa-
do por sua magreza, atravessou a
portinhola como um gato. Ao chegar
a vez de José Auto, deu-se o desastre.
O grande recifense, contrariando a
tradição de sua etnia nordestina, era
avantajado como um urso e, além
disto, sofria de gota. Ficou entalado
no espaço da passagem exígua, sem
paz nem guerra, apunhalado pela dor
da gota e sacudido pelo frouxo con-
vulsivo de riso que o abalava todo,
acima do sofrimento, como um estan-
darte de liberdade que vingasse^ a
humana condição de suas contingên-
cias humilhantes.

O enteno fez meia-volta e o mor-
to, respeitado o seu tamanho, foi se-
pultado em outra gaveta.

D
"José Auto de Oliveira nasceu em

1909, num velho sobradão da praça
Joáo Alfredo, no Recife. Fez os estu-
dos primários e secundários em Ma-
ceio. Entrou, por concurso, para o
Banco do Brasil, tendo trabalhado na
Bahia, no Ceará e no Rio de Janeiro.
Em 1942, seguiu para os Estados Uni-
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José Auto
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dos, onde ainda reside." Estes dados,

precisos e concisos, retirei-os da Anto-
logia de Poetas Brasileiros Bissextos
Contemporâneos, organizada por Ma-
nuel Bandeira e editada por Zého
Valverde, em 1946.

José Auto comparece, com desta-

que, na coletânea, da qual fazem parte
Pedro Nava, Pedro Dantas. Rodrigo
Melo Franco de Andrade, Tristão da
Cunha, Tristáo de Athaídc, Rubem
Braga e outros menos votados. Seu
trabalho — Poema Heróico — vem
datado dc 1944, e foi escrito em Nova
Iorque, no més de dezembro. E admi-
rável a capacidade de condensação da

poesia. Nesse tempo, José Auto era
funcionário conspícuo da Brazüian
Treasure Delegation, na companhia de
Jayme Ovalle e Fernando Sabino. Ha-
via deixado a militãncia política, pri-
meiro comunista, depois trotskista, sob
a liderança de Mário Pedrosa. No
entanto, o poema — pacifista — diz
tudo, com um senso de humor negro
que faz dele peça quase única, num
tempo em que o espírito da guena
anebatava os corações.

José Auto, anarquista da melhor
cepa, fundado na certeza de que as
mais justas guenas ainda assim são

péssimas, uma vez que encarnam inte-
resses dos quais está definitivamente
alienado o homem do povo, construiu
um poema macabro, no qual confessa
sua solidariedade final à integridade do

próprio corpo, melhor bandeira do que
todos os slogans e imposturas patrióti-
cas que anastam os homens para a
morte: "Antes trabalhar aqui, como
escravo do poema,/ Desdenhado civil

que ouve o anúncio do melhor sabone-
te/ Do que, como Aqueles, ser herói
na guena/ E ter de ir para o ortopedis-
ta." Mais adiante, descrevendo a car-
nificina, diz: "Na calada da noite/ As

partes do corpo se desmembram,/ Um
olho esconega-me entre os dedos/ E já
o vou apanhar aninhado no umbigo./
As orelhas decepadas sobre a mesa/
Ocupam, crescidas desmesuradamen-
te,/ O lugar dos cinzeiros./ Coloco
sobre elas um charuto inútil."

Assim foi — assim é, no poema —
o brasileiro, pernambucano e ecumêni-
co cidadão do mundo José Auto, pari-
fista intransigente, lúcido até a loucura
ou até a explosão de humor, negro ou
branco, com o qual defendeu, imper-
turbável, a honra da condição humana.
No silêncio de uma vida recolhida,
José Auto conseguiu o milagre de
manter-se, com paixão modesta, na
terceira margem do rio, lugar do hu-
mano por excelência, nesses tempos
táo difíceis.

Como jornalista, conhecedor abso-
luto dos meandros da política interna-
cional, inaugurou no Diário Carioca,
na década de 50, uma página de co-
mentários que fez época — e fez esco-
Ia. Depois, a mesma coisa oconeu no
JB, durante anos. Newton Carlos, por
exemplo, é discípulo dele, e não o
esconde. Todos nós, que o conhece-
mos, somos discípulos de sua sabedoria
pontilhada de tolerância e de inflexível
lealdade. Com a morte de José Auto, o
Brasil escureceu.

As vitórias de Sarney
André Gustavo Stumpf

Coisas da política
maneira, uma formidável

O 
Presidente José Samey não é uma pessoa
dada a desabafos pessoais ou demonstrações

de, alegria. Ele é, usualmente, comedido no falar,
atencioso no relacio-
namento com as pes-
soas, contido nas ra-
ras explosões emocio-
nais e sutil no irônico,
como convém a um
poeta, quando a oca-
sião o ajuda. Mas, o
Presidente brasileiro
tem, nesta semana,
motivos de sobra pa-
ra comemorar, à sua
vitória político-eleitoral.

Aquele político do Maranhão, um estado
pcibre, que há pouco mais de dois anos era
presidente do PDS, transformou-se em Presidente
da. República e, desde então, os desígnios do
destino político deste país teimam em auxiliá-lo.
Ná eleição de prefeitos, no ano passado, o candi-
dato Fernando Henrique Cardoso misturou sua
ambição presidencial com o desejo legítimo de ser
prefeito de Sãò Paulo. Perdeu para Jânio Quadros.
Ponto para José Sarney.

1 O Presidente que renunciou em 1960 venceu a
disputa para a prefeitura da maior cidade brasilei-
ra mas se envolveu em problemas paroquiais e
numa burocracia tentacular. Deixou a política
nacional para cuidar de assuntos locais. Na eleição
do último sábado, Jânio Quadros, depois de algu-
ma hesitação, anunciou seu apoio a Paulo Maluf.
Os dois perderam. Maluf, aliás, perde pela segun-
da vez em pouco mais de um ano. A perspectiva de
um imediato ressurgimento do malufismo parece
afastada. Mais um ponto para o Presidente José
Sarney. _, .

Outro fantasma que atormentava os cálculos
pqlíticos do Presidente e seus assessores era Leonel
Brizola. A vitória de seu candidato Darcy Ribeiro
no Rio de Janeiro significaria uma denota impor-
tante para o esquema de sustentação do governo
federal e abriria a porta para a crônica candidatura
do governador canoca à Presidência da República.
Nó dia seguinte a essa vitória que não houve,
estaria em debate a extensão do mandato do
Presidente da República. Brizola perdeu no Rio de
Jarieiro para Moreira Franco e no Rio Grande do
Sul para Pedro Simon. Outro ponto para o Pres;-
dente José Sarney.

Em pouco mais de um ano, os principais
desafios do Presidente da República, que chegou a
seu posto sob geral desconfiança daqueles que
apoiavam Tancredo Neves, estão resumidos no
possível confronto com um PMDB imenso, capaz
de lhe tolher os passos ou impor decisões adminis-
trativas. A sofrível performance do PFL liberta o
Presidente de antigos compromissos com os politi-
cos originários da dissidência do hoje quase desa-
parecido PDS. Ministros deste partido poderão
permanecer no governo em função de uma decisão

pessoal do Presidente e não mais como deconência
de imposições poUticas. Alguns deles, alias já
estão com suas cartas de renúncia datilografadas.
Mais um ponto. .

Vem de São Paulo a noticia de que a eleição
do ex-ministro Antônio Delfim Netto é difícil e
que ele poderá, afinal, não se tornar deputado
federal. Se alcançar seu objetivo, será com extre-
ma dificuldade. Eis aí uma vitória do Plano Cruza-
do. Restaram, portanto, no palco das atenções
nacionais dois personagens de relevo: Ulysses
Guimarães e José Sarney. O segundo tem nas
mãos um governo, que, como poder constituído,
goza da inesgotável capacidade de cooptar adver-
sários. O primeiro comanda um partido vitorioso,
mas com dissensões que começam justamente na
sua seçáo mais numerosa, Sáo Paulo. Lá, o sena-
dor Fernando Henrique Cardoso, que foi adepto
de Antônio Ermirio de Moraes até o mês de
outubro, já começa a ser punido por essa heresia: o
futuro governador de São Paulo incentivou a
magnífica votação que Mário Covas está receben-
do em todo o estado.

Há outros exemplos marcantes. Fernando
Collor de Melo é um PMDB de origens maluGstas,
e Amazonino Mendes, se vencer, será um PMDB
de colorações amazônicas—ou seja, estreitamente
vinculado ao governador Gilberto Mestrinho. O
PMDB do Rio de janeiro — não há dúvidas de que
a candidatura Moreira Franco recebeu apoio da
Presidência da República e se constitui na única
vitória do ministro Marco Maciel — responde
diretamente ao Palácio do Planalto. Há, ainda,
outras vinculações como aquela que une o vitorio-
so senador José Richa a Mário Covas e Orestes
Quercia. Um PMDB vasto e poderoso surgiu das
urnas, mas entrecortado por vaidades feridas e
conexões pessoais poderosas.

Seria ingenuidade supor que Ulysses Guima-
rães nâo conhece esse quadro de referências pes-
soais e intrapartidárias. Ele trabalhou com habili^
dade extrema nos últimos anos para superar quere-
las pessoais dentro de um partido que se fez grande
lentamente, na medida em que representou a
resistência e soube interpretar o desejo de mudan-
ça expresso pela sociedade brasileira. O PMDB
venceu as eleições de maneira categórica, mas o
Presidente e seu Plano Cruzado têm motivos
suficientes para comemorar uma especial vitória:
20 meses após a mais tumultuada posse de um
Presidente da República neste país. aquele perso-
nagem fraco, tolhido pelos inimigos e invejado
pelos amigos, transformou-se em líder e hoje so
encontra um adversário — justamente aquele em
tomo de quem girou toda a campanha contra os
governos militares. Um representa o desejo de
mudança e o outro a própria mudança. Os dois, e
só eles, venceram a eleição do último sábado. O
encontro deles na manhã de ontem no Palácio do
Planalto constituiu o primeiro capítulo da longa
negociação sobre como administrar esse novo pais
que responde a Ulysses, mas é administrado por
'André 
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Uma nova geração ,«_..

Carlos Alberto Direito

LOGO 
quando são abertas, as umas mostram a sua

tendência ineversível. Aqui no Rio de Janeiro a
vontade do povo foi para Moreira Franco. E é muito
necessário extrair os inteiros desta vitória nacional.

Moreira Franco deve o seu sucesso eleitoral a um
conjunto de circunstâncias concretas, pessoais e políticas,
que conseguiu manter sem abalo. Aos 42 anos, foi levado a
disputar no mais importante cenário do Brasil com um líder

popular do porte de Leonel Brizola. Mostrou-se vigoroso e
obstinado. Foi às mas, em um corpo-a-corpo sem paralelo.
Ganhou cada voto com suor e com firmeza. Venceu todas as
ameaças com coragem física. Até mesmo quando o desespe-
ro dos mais afoitos agredia a democracia com afirmações

grosseiras, Moreira Franco não se intimidou e consolidou a
sua presença com a virtude da lealdade aos seus compromis-
sos políticos, e com a identidade aos anelos da população
sofrida que alcança a nossa classe média e os estratos mais
carentes.

O seu discurso, o seu programa de governo, anunciado
e defendido em praça pública e nos horários gratuitos da
Justiça Eleitoral, mantiveram uma coerência estrutural.
Pela primeira vez, um candidato ousa fazer o seu projeto de

governo a partir das bases. Foram dezenas de comitês dc
trabalho, reunindo voluntários de todas as áreas. Os militan-
tes da Aüança Popular Democrática foram ouvidos. Tive-
ram participação como protagonistas, e não como especta-
dores. E os cientistas e técnicos, de reconhecida idoneidade,
recolheram material com legitimidade para ordenar as

prioridades, alinhando as metas a serem concretizadas
durante o período de governo. Ao lado de todo esse grande
trabalho estavam as sugestões recolhidas pelo própno
candidato, incansável na sabatina dos debates nas ruas com
o povo, nos auditórios com os mais diversos segmentos

profissionais, nas associações de moradores, com a indiscuti-
da representação e força que granjearam. O resultado foi
uma plataforma política lastreada nas verdadeiras aspira-

ções do corpo eleitoral.
A liderança de Moreira Franco introduziu esse progra-

ma assim vestido de tanta representatividade, como eixo de
uma aliança política que só Tancredo Neves recentemente
conseguiu costurar. Foi do "índio ao cardeal", para lembrar
expressão usada com tanto gosto pelo estadista da Nova
República. E, mais que tudo, os diversos partidos integran-
tes da Aüança Popular Democrática sentiram que era para
valer E funcionou sem grandes fissuras, compenetrados
todos da relevância de resgatar politicamente o Estado do
Rio de Janeiro. Era comum, nos meios nacionais, despre-
zar-se o Rio de Janeiro pela incompetência dos seus atores

«IO

em gerenciar adequadamente as suas forças. Pois esta
vitóna de Moreira Franco mostrou o contráno. O Rio dc
Janeiro ganha com seu novo líder, projetado nacionalmente

pela vitória esmagadora, uma voz a ser ouvida e respeitada.
Nós já não seremos mais um quintal abandonado, para o

qual não fluem nem atenções, nem recursos. A palavra dos
fluminenses, do seu governador, terá a partir de agora peso
político, respaldado^na manifestação majoritária do eleito-
rado.

O governador Leonel Brizola, liderança da oual se

pode discordar, mas não desrespeitar, na sua sensibilidade,
ao final da campanha, em recursos de ultima instância,
tentou introduzir a polarização entre ele e o presidente José
Sarney. Mas a operação foi improdutiva. O povo quena
mesmo votar em Moreira Franco, porque nele reconhecia
capacidade para administrar com seriedade o Estado, e

porque ele soube conquistar-lhe a confiança. O Presidente
da República, que já está na história pelos êxitos do seu __*i

governo, sabia naquele momento que a força de Moreira,
Franco era inconstrastável. E, ademais disso, sabia oue as

posições desde cedo assumidas pelo candidato da Aliança
Popular Democrática estavam de acordo com os sentimen-"
tos do povo fluminense. Eram posições em defesa do avanço
social, consentàneas com o desejo do povo de vencer a
inércia e conquistar um novo tempo de desenvolvimento . ,
econômico e social.

O fato básico é que Moreira Franco ascende ao palco
da politica brasileira com uma força que há muito não tinha
origem nos fluminenses. O "nordestino perseguido pela
adversidade", como ele mesmo tem tanto prazer em repetir,
nunca abandonou as suas convicções mais intimas de que o
Brasil precisa mudar com urgência. Ele vai levar consigo o
compromisso de uma nova geração de homens públicos,
deixados do lado de fora por tantos anos. O Brasil, pelo Rio aoa
de Janeiro táo sofndo, vai reconhecer um novo vento de ,a_,_
renovação de seus quadros políticos. E esses quadros serão
os responsáveis pela vitória brasileira na virada do século,
sem ódios, sem rancores, estimulados pelo voto, na defesa
da vivência democrática, plural sempre, para erguer aqui
neste tonão um novo tempo de paz social e de superação
das agudas desarmonias que ainda nos afligem.

A interpretação desta vitória tão clara virá com as
análises futuras dos nossos sociólogos e cientistas políticos.
O "calor das coisas" e a "força do destino", para tomar de-ü-i
empréstimo os títulos que consagram a grande escritora que „jjq
é Nélida Pihon, só permitem, por enquanto, a conclusão de

que venceu quem soube cultivar a vitóna com gana, com _
amor à luta, com devoção aos melhores ideais do nosso

povo.
Carlos Alberto Direto é professo* e educador
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A controvérsia da reforma
universitária
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Antônio Octávio Cintra

ANO 
passado, o Poder Executivo convocou um grupo de 24

pessoas, entre especialistas em educação supenor e de
outros níveis e representantes dos diversos interesses a ela
ligados. Ao cabo de alguns meses, esse grupo, organizado em
comissão nacional, preparou o relatório Uma Nov. Políüca para
a Educação Superior Brasileira, com numerosas propostas de
reforma.

As propostas não tinham todas a mesma operacionalidade
e factibiüdade. Algumas poderiam xr P°stas em prática COm

medidas administrativas, no próprio MEC. Outras exigiam
mudanças na legislação. Outras, ainda, devenam ser tratadas na

futura Assembléia Constituinte.
Por outra parte, havia a necessidade de ouvir mais

amplamente a comunidade acadêmica sobre o teor do relatóno
e em particular, convocar ao debate os que fazem a pesquisa
científica na universidade, pois, ao longo dos anos, ainda que

protagonistas da educaçáo superior, náo tem tido no MtC o
interlocutor principal de govemo.

Para induzir o debate de Uma Nova Política, colher as

sugestões da comunidade e preparar as medidas exigidas pelas
reformas, foi criado, no MEC, o Grupo Executivo para a

Reformulação da Educação Supenor — U_K.__.

O GERES considerou, como medidas mais urgentes, a

implantação de um sistema de avaliação das instituições e dos

Sos nos moldes do que já vem sendo feito ha 10 anos na pos-
graduação, e a elaboração de anteprojeto de le. atualizando ou

modificando os ordenamentos jurídicos das institu.çoes fede-

rais.
As propostas de avaliação e o anteprojeto de lei do

GERES tèm suscitado intenso debate no meio acadêmico.
Notam-se. porém, em grande pane das manifestações sobre as

propostas, mal-entendidos e versões distorcidas, numa campa-
nha visivelmente orquestrada. E claro. As medidas nao sao
anódinas. Cont. anam pessoas e grupos que, falando de pluraUs-
mo e democracia, estão na verdade avassalando a universidade
brasileira, para enquadrá-la em moldura única, que retira

qualquer sentido à idéia de autonomia.
Vejamos alguns dos pontos de conflito. A avaliação. O

GERES a vê como sendo de responsabilidade publica, mas nao
necessanamente governamental. O papel do MEC sera o de
catalisar o processo e assegurar-lhe as condições matenais, nao
o de realizá-la diretamente, enando uma burocracia propna.
Como ocorreu no âmbito da CAPES, com a avaliação da pos-
graduação, a comunidade acadêmica ê que devera assenhorear-
se do processo. O resultado da avaliação não acobena internos

punitivos. Visa à onentaçáo do público, do govemo, da própna
instituição avaliada. Uma avaliação negativa indicará à política
pública as áreas onde, existindo disposição, deverá haver .

programas especiais de ajuda para que se possa mudar de

patamar.
Isonomla e incentivos salariais. O anteprojeto permite

acabar com a discriminação salarial entre cs servidores, pela
razão de se ligarem seja às autarquias, seja às fundações.
Dispõe, além disso, que haja incentivos salanais ao desem-

penho.
E os departamentos que não têm "mercado"? Cabe às

universidades regular a matéria internamente, por exemplo
estipulando que uma porcentagem dos recursos advindos dos

projetos contratados deva ir para um fundo comum de pesquisa,
pesquisa e ao governo complementar, como já o faz com as
bolsas de pesquisa do CNPq, os ganhos dos bons professores e

pesquisadores em áreas menos ligadas ao mercado.

Escolha dt dirigentes. Olhando o anteprojeto pragmática-
mente, o que nele se dispõe constitui substancial progresso com
relação à legislação em vigor. No plano dos princípios, vê-se a
universidade como organização complexa, mas cora finalidades
específicas na pesquisa, ensino e extensão. Náo é um município,
estado ou naçáo, cujo governo visa principalmente ao bem-estar
dos que nele vivem. Sua gestáo tem de respeitar-lhe a natureza.
As decisões acadêmicas devem estar predominantemente com
os academicamente mais qualificados. Fugir disso implica
igualar nas decisões pessoas diferentes quanto à qualificação, o

que é um contra-senso numa instituição destinada a produzir e
difundir o saber. Devena o problema ser deixado à luta interna
em cada universidade? Tal postura significa dar validez as regras
decisórias que tendem a prevalecer atualmente e que nao
respeitam a especificidade da vida acadêmica. Cabe ao governo
defender os interesses de terceiros, afetados pela gestão das
instituições que ele mantém.

Os professores e pesquisadores interessados na melhona
da educação superior não podem aturdir-se com a zoeira
intencional. Examinem o anteprojeto com isenção. Comparem-
no com o status quo. Tragam ao Ministéno suas sugestões. E

preciso mudar o centro de gravidade da academia, übertando-a
dos que tèm medo da autonomia e abonecem a avaliação

pública. Do contrário, a universidade oficial estará condenada a
existência medíocre e barulhenta, presa aos partidos, movimen-
tos sociais e atividades sindicais, enquanto a pesquisa e ensino
sério de que o país tanto precisa migrarão para instituições
menos hostis.
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Antônio Octávio Cintra é secrelâno-geral adjunto do MEC e presidente
do Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior —

GERES
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Americano quer controlar
danos à camada de ozônio

Bonn, Alemanha Ocidental — Represen-
tantes do governo norte-americano mostra-
ram-sc otimistas quanto à possibilidade dc se
estabelecer um mecanismo internacional de
controle, no ano que vem, para evitar maiores
danos à camada de ozônio que protege a
superfície da Terra dos raios ultravioleta do
Sol.

Richard Benedick, viec-assistente do Sc-
cretârio dc Estado, disse já existir consenso
quanto à necessidade de se limitar, rapidamen-
le, as emissões dc substâncias químicas que
danificam a camada de ozônio. Uma conferên-
cia patrocinada pelas Nações Unidas sobre o
assunto, marcada para começar em Genebra
no dia Io de dezembro, tem boas possibjlida-
des de conseguir estabelecer uma série de
controles

Benedick participou dc um encontro com
representantes da Inglaterra e da Comunidade

.Econômica Européia, em Bonn, onde os Esta-
dos Unidos buscaram aprovar um congela-

mento imediato no nível de emissão dos cloro-
fluorocarbonos, identificados como a maior
ameaça à camada de ozônio. Essas substâncias
são usadas em latas de aerosol, em máquinas
dc refrigeração, na medicina e na indústria
eletrônica.

Benedick disse que a crescente preocupa-
çáo com a camada de ozônio náo está ligada ao
misterioso buraco que apareceu sobre a Antár-
tica. Ele acha que as origens deste problema
ainda não estão claras. Em Washington e
outras capitais a preocupação é provocada
pelas experiências dc laboratório que têm
indicado os efeitos das emissões de clorofluo-
roca rbo nos.

Um relatório publicado este mês nos Esta-
dos Unidos diz que se a destruição do ozônio
continuar ao nível atual, centenas de milhares
de pessoas vão sofrer de câncer da pele, as
colheitas serão afetadas e o clima global sofre-
rá mudanças.
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ENÇAO!
Ligando para esse número você fala diretamente

com a Golden Cross e fica sabendo, na hora,
de todas as promoções e vantagens existentes em

• nossos Planos de Saúda
LIGUE CERTO, LIGUE GOLDEN CROSS.4Q-2

GokSeh Cross
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE

Matriz: Av. Almirante Barroso, 97/8°"andar
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40 anos em prol das crianças
RELAÇÃO .DOS PONTOS DE VENDA DOS CARTÕES DO UNICEF NO RIO DE JANEIRO:

COLABORE COM A CAUSA DA INFÂNCIA ADQUIRINDO OS CARTÕES DO UNICEF.

CENTRO:
MESBLA S/A
Rua do Passeio, 56 (E em todo Brasil).
COLI V RO
Rua Miguel Couto, 35/Loja — Tel. 224-3177
LIVRARIA AGIR
Rua dos Inválidos, 198 — Tel. 240-1978
CAMPING CLUB DO BRASIL
Rua Senador Dantas, 75/29° andar —Tel. 262-
7172
CASA DA AMIZADE DOS ROTARIANOS
Av. Nilo Peçanha, 26/12° andar — Tel. 222-
7141
LOJAS AMIL .
Rua 13 de Maio, 41/11° andar —Tel. 260-1000
CBV
Av. Rio Branco, 156/Sala 720 — Tel. 262-4141
LOJA DESIGN
Rua Sete de Setembro. 123 — Tel. 222-2365
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Rua Presidente Wilson, 228 —Tel. 262-1169
LOJA DE PLÂ
Av. Rio Branco, 133 — Tel. 222-4695
Rua Uruguaiana, 10 — Tel. 222-8863
ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA
BOLSA DE VALORES
Av. Alfredo Agache, 791/6° andar —Tel. 291-
5354

LARGO DO MACHADO:
GALERIA DE ARTE SALU PENAFIEL
Largo do Machado. 29/S1. 268—Tel. 225-1805

CAXIAS:
LOJAS AMIL
Rua Ailton da Costa, 115 — Tel. 771-0298

aHA DO GOVERNADOR.
SELENE M. BARROS
Rua Pracinha Cesário Aguiar, 1S5 — Tel. 396-
2070

COPACABANA:
LOJAS DESIGN
Rua Bolívar, 80 — Tel. 222-2365
Rua Figueiredo Magalhães, 285 — Tel. 235-
6797
LOJAS AMIL
Shopping Cassino Atlântico — Tel. 521-4847
LIVRARIA NOVA GALERIA DE ARTE
Av. N. Sra. de Copacabana. 291 — Tel. 255-
4065
LOJA DE PLÃ
Av. Barata Ribeiro, 402 — Tel. 235-7743
Shopping Cassino Atlântico — Tel. 247-7949

BOTAFOGO:
LOJAS DESIGN
Rio Sul 1° Piso — Tel. 541-4099
MESBLA S/A
Rio Sul 2° Piso
LOJAS AMIL
Rua Bambina, 91
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
Praia de Botafogo, 188 — Tel. 551-11698 ou 551-
1542

JARDIM BOTÂNICO:
DIVULGAÇÃO PESQUISA SOC.

CULTURAL
Rua Maria Angélica, 37 — Tel. 286-6093

GÁVEA:
LIVRARIA MALAZARTES

Shopping da Gávea, Loja 367 — Tel. 239-5644
IPANEMA:

LIVRARIA VISÃO
Av. Ataulfo de Paiva, 185/Loja 206—Tel. 259-
8698
LIVRARIA RUBAYAT
Rua Vise. de Piraja, 580/Loja 208 — Tel. 239-
6497

m
Banco Bamerindus do Brasil

Sociedade Anônima
C.G.C.M.F. n? 76.543.115/0001-94

COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DA ATA DA QUINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) - DATA: 10 de novembro de 1986. 2) - LOCAL: sede social, à Avenida Presidente
Kennedy n? 3080 - Curitiba (PR). 3) - HORÁRIO: 10:00 horas. 4) - PRESIDÊNCIA
DA MESA: José Eduardo de Andrade Vieira. 5) - DELIBERAÇÕES TOMADAS
POR UNANIMIDADE DE VOTOS: 5.1 - Aprovada proposta para aumento do ca-
pitai social de Cz$ 1.725.630.920,47 para CzS 1.898.194.012.52, mediante bonificação
de 10% (dez por cento), nos seguintes termos: "PROPOSTA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas: Temos a satisfação de submeter à consi-
deração de V.Sas. o aumento do capital social de CzS 1.725.630.920,47 para CzS
1.898.194.012,52, mediante bonificação de 10%, na proporção das ações possuídas,
com a apropriação da parcela de CzS 172.563.092,05 a ser retirada das contas: Reser-
va de Capital - Reserva de Ágio por subscrição de ações - CzS 29.094.490,51; Outras
Reservas de Capital - CzS 20.057.467,52; Reservas de Lucros - Reserva Estatutária -
Ajuste Patrimonial DL 1598 - CzS 10.906.869,63; Reserva Estatutária - Lucro Isento
na Venda de Bens - CzS 158.341,39; Reserva Estatutária - Fundo para aumento de Ca-
pitai - CzS 112.345.923,00 e emissão de 21.624.447.625 açOes ordinárias, escriturais,
sem valor nominal, com a conseqüente reforma do "caput" do artigo 5? do Estatuto
Social, o qual passará a ter a seguinte redação: "Artigo 5? - O capital do Banco é de
CzS 1.898.194.012,52, dividido em 237.868.923.875 ações ordinárias, escriturais, sem
valor nominal", obedecidas as seguintes condições: a) - a bonificação deverá ser caleu-
lada sobre as ações possuídas pelos acionistas na data da realização da Assembléia Ge-
ral Extraordinária que apreciar esta proposta, computadas as negociações efetuadas
nas Bolsas de Valores até o encerramento dos pregões que se realizarem naquela data;
b) - Aprovada a proposta pela Assembléia Geral Extraordinária, a bonificação de
10% será creditada aos Srs. Acionistas após a homologação do respectivo processo
pelo Banco Central do Brasil, c) - No dia subseqüente à data da realização da Assem-
bléia Geral Extraordinária que apreciar a proposta, as negociações de ações serão efe-
tuadas ex-direito de bonificação, d) - Eventuais frações de ações bonificadas serão
vendidas pelo Banco na Bolsa de Valores do Paraná, e) - Sobre as ações bonificadas
serão pagos dividendos mensais relativos ao mês subseqüente ao m& de homologação
do processo pelo órgão fiscalizador". 5.2 - Que, a referida proposta será submetida à
Assembléia Geral Extraordinária dos Srs. Acionistas a ser convocada para o próximo
mês de dezembro, sendo que a data será fixada oportunamente. Para cumprimento
das disposições legais, esta decisão será objeto de comunicado às Bolsas de Valores e à
Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Para constar, foi lavrado este sumário de
ata que lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 6) - RELAÇÃO DOS
PRESENTES: José Eduardo de Andrade Vieira, Ottorino Marini, Jair Jacob Moce-
lin, Oscar Diedrichs, Hamilcar Pizzatto, Mário Nascimento de Paula Xavier.
Certifico que o presente Sumário foi extraído do livro de "Atas de Reuniões do Con-
selho de Administração" n? 02, registrado na Junta Comercial do Paraná, sob n?
8019, em 15.06.82.

Curitiba, 10 de novembro de 1986.

MAURÍCIO SCHULMAN
Diretor

Mineiros que vivem com
pouco oxigênio a grande
altitude ficaram azuis

Atlanta. EUA — Um fisiologista da Universidade de San
Diego encontrou um grupo de mineiros bolivianos vivendo e
trabalhando nas montanhas dos Andes a 6 mil metros de altura,
altitude em que os eientisias julgavam impossível a sobrevivência
humana por qualquer período de tempo.

John B. West. que lambem pratica montanhismo, disse que
os mineiros vivem perto de uma mina de enxofre no norte do
Chile, perto da fronteira com a Bolivia. tendo se adaptado à
escassez de oxigênio sem apresenlar nenhum efeito colateral,
exceto que a pele deles se tornou azul. "Um a/ul escuro", explica
West. "devido à pequena quantidade de oxigênio no sangue".

West, que liderou a primeira expedição médica ao topo do
monte Everest em 1981, disse que. para a maiona das pessoas, os
efeitos da escassez de oxigênio (náusea, dor de cabeça e confusão
mental), podem ser sentidos a partir de 1 mil 800 metros. Na
altitude em que os mineiros vivem, cerca de 6 mil melros. o ar
contém menos da metade do oxigênio encontrado ao nível do
mar. Mesmo os alpinistas acostumados a altitudes elevadas
podem sofrer danos cerebrais, a menos que usem máscaras de
oxigênio.

Homens azuis
West conta que os mineiros parecem ter se adaptado ao ar

rarefeito dos Andes de um modo que ele classifica como"misterioso". Eles têm mais células vermelhas no sangue do que a
maioria das pessoas, e cada célula contém mais hemoglobina para
capturar o oxigênio do ar que eles respiram. O sangue deles é
colorido dc azul porque esta é a cor da hemoglobina quando não
está combinada com o oxigênio.

O cientista conta que, em 1935, uma expedição americana
descreveu mineiros que viviani a 5 mil e 300 metros. Essas pessoas
eram freqüentemente descritas como os homens que viviam mais
alto no mundo. Mas agora West descobriu na mina dos Andes
quatro homens que vivem a 6 mil metros. A despeito da altura, os
quatro mineiros conseguem levar vida normal. Durante a semana
eles cuidam da mina, que fica localizada perto de Aucanquilcha,
no Chile, junto da fronteira com a Bolívia, trabalhando com
outros mineiros que chegam até lá a partir de um vilarejo mais
abaixo. Aos domingos, todos descem e jogam futebol.

West conta que alpinistas que subiram até 6 mil 400 metros
sem oxigênio, mesmo que por períodos curtos de tempo, sofreram
anormalidades, incluindo dificuldade de falar, devido à privação
de oxigênio no cérebro. Alguns desses problemas, como fraca
coordenação motora, persistiram até por dois anos.

Fumo pode sér formador
de coágulo que provoca
os ataques cardíacos

AttanU, EUA—
Uma pesquisa realiza-

da pelo cardiologista
Michael J. Pecora, da
Univcreidadc Eraory,
sugere que o fumo po-
de provocar a formação
de coágulos em arte-
rias, causando ataques
cardíacos. Num relato-
rio a ser divulgado esta
semana, a equipe do
hospital associa o hábt-
to de fumar à alta per-
centagem de ataques
do coração em homens
de meia idade que nâo
sofreu de doenças coro-
naríanas.

O estudo desço-
briu que três em cada quatro vítimas de ataques cardíacos eram fumantes.
A idade média dos pacientes no Hospital da Universidade Emory era de 45
anos, com 55% das vítimas dc ataques cardíacos acima de 65 anos. "O
hábito de fumar era o fator dc risco mais comum para os ataques cardíacos
entre eles," diz Pecora. "Assim, nos parece que u fumo é o principal
responsável pelos ataques".

Oitenta e cinco por cento dos pacientes examinados no estudo
mostravam evidência de um pequeno bloqueio arteriosclerótico, mas nào a
quantidade geralmente responsável por um ataque cardíaco. O estudo, diz
o médico, sugere que o fumo induziu à formação de coágulos sangüíneos
nos locais onde havia estreitamento da artéria. Outros estudos já demons-
traram que o fumo pode causar coágulos, embora o mecanismo náo seja
entendido. Uma teoria diz que o fumo faz com que as plaquetas do sangue
liberem substâncias químicas que as fazem se aglomerar, impedindo a
passagem do sangue, como acontece em locais dc ferimentos.
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RADIO TAXI
COOPERTRAMO

Informamos aos nossos usuários, autoridades Fede-
rais. Estaduais e Municipais, que o surgimento nesta
cidade, de uma nova empresa de Taxi que, embora
não disponha de serviço de Radiofonia, ostenta as
palavras 

"RÁDIO TAXI" pintadas nas portas de seus
carros. Alertamos aos nossos usuários que a referida
empresa náo tem qualquer vinculo com a RÁDIO
TAXI — COOPERTRAMO. E não nos responsabiliza-
mos com transtornos causados por tal fato. Informa-
mos ainda que a RÁDIO TAXI — COOPERTRAMO
continua com as suas cores padrão. Branca/com
faixas Laranjas.
Cooperativa Mista de Trabalho de Motoristas Auto-
nomos de Táxi Especial do Rio de Janeiro.

RÁDIO TAXI
COOPERTRAMO.

Rio de Janeiro, 19 de Novembro de 1986.
A DIRETORIA

TELEFfcR
i COMUNICA

TOMADA DE PREÇOS NP 005/86 - EDR
A Telecomunicações do Paraná S/A —

TELEPAR, comunica que está aberta a TO-
MADA DE PREÇOS em referência para exe-
cução e ampliação da rede de dutos subterrá-
neos do Sistema Telefônico Urbano do Esta-
do do Paraná.

Apresentação das propostas, dia 09 de de-
zembro de 1986 às 14 horas na Travessa Tei-
xeira de Freitas, nP 270 - 4P andar em Curiti-
ba -PR.
EDITAL: Disponível entre os dias 19 e 28 de
Novembro de 1986, das 9hs às 11hs e das
13hsàs 17hs.
Informações pelos telefones (041) 234-2478 e
223-4578 ou no endereço acima.
Quaisquer informações que se façam necessá-
rias para o cumprimento deste Edital, serào
prestadas no Departamento de Engenharia de
Redes - EDR da Diretoria Técnica da TELE-
PAR, sito â Av. Presidente Arthur Bernardes,
2166 - Portão ou pelo telefone (041) 243-
4041 ou 105 ramal 348 em Curitiba - PR.
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Farmacêutico inventa
plástico antibiótico
a partir do cogumelo

A partir de uma espécie de cogumelo e dos rejeitos da
industria de sisal, o farmacêutico Delby Fernandes, da Uni-
versidade Federal da Paraíba (UFPB), realizou pesquisas que
resultaram no biopol, um plástico biológico com poderes
antibióticos, ena hecogenina, substância qüe 

"serve 
pára

sintetizar a beta-metazona. uma espécie de cortisona —
hormônio produzido pela glândula supra-renal, que lem efeito
antiinflamatórío.

Delby Fernandes prevê que o biopol, um plástico conse-
guido através da biotecnologia, em que cogumelos gelatinosos
são alimentados com água dc coco, chá e até vinhoto —
produto altamente tóxico —- servira para a confecção de bolsas
para coleta de sangue com 100% de pureza, de fios cirúrgicos
e até para substituir partes do corpo em cirurgias plásticas."As pessoas que trabalham no projeto utilizam o plástico para
curativos e fazem gargarejos contra inflamação de garganta
com a solução em que os cogumelos sáo criados", revela o
pesquisador do Laboratório de Tecnologia Farmacêutica
(LTF) da UFPB.

Sem recursos
Ele reclamou que o projeto que lev^u ao biopol não

mereceu recursos do Programa de Apoio ao esenvolvimento
Científico e Tecnológico (PADCT) no ano passado Fernan-
des contou que a Imperial Chemical Industrial, empresa
inglesa que pesquisa algo semelhante ao biopol. recebe
anualmente cerca de US$ 1 milhão 200 mil do governo
britânico. "Nosso projeto tem apenas três pesquisadores e
utiliza recursos próprios." F.le apresentou seu trabalho, on-
tem, no Simpósio Franco-Brasileiro de Química e Farmacolo-
gia de Substâncias Naturais em Inflamação. Alergia c From-
bose.

Desde 1977. Delby Fernandes conseguiu concretizar um
sonho que ainda habita as reivindicações dos pesquisadores
brasileiros que trabalham com produtos naturais Na UFPB,
com o apoio do entáo reitor Lynaldo Cavalcanti de Albuquer-
que, formou um grupo que possibilitou a atuaçáo conjunta de
químicos, bioquímicos, farmacòlogos, botânicos e etnofarma-
cólogos (profissionais que estudam o emprego de produtos
naturais pelos diversos grupos étnicos ou raças).

Ele explica que esse trabalho interdisciplinar entre os
cientistas que pesquisam a flora brasileira foi possível, ainda,
graças à valorização do potencial humano do país. No início,
conta, foi necessário importar mão-de-obra especializada,
através de anúncios que publicaram em revistas estrangeiras,
para que fosse possível liberar os professores. Assim, eles
ficaram livres para freqüentar cursos de mestrado e doutorado
no exterior.

Fernandes diz que, hoje, os resultados desses esforços
estáo nos produtos em desenvolvimento na UFPB. Além do
biopol e da hecogenina, os pesquisadores isolaram da quina
(um arbusto cujo nome científico é Coutarea bexandnt) duas
substâncias dilatadoras dos brônquios para tratamento de
doenças respiratórias. Também produziram um açúcar a partir
da resina da casca do cajueiro. Esse produto é utilizado como
solubilizante para medicamentos para doenças de fígado.
Outra substância retirada do cajueiro, que também está
pesquisando, serve como suspensáo e emulsáo de medicamen-
tos para substituir a goma arábica que o Brasil importa do Sri
Lanka e do Senegal.

Fernandes informa que a equipe paraibana está, atual-
mente, determinando o peso molecular do biopol, para saber
de que tipo específico é o produto, merecedor de uma menção
honrosa entre os 170 trabalhos inscritos no último Prêmio do
Novo Invento, que a Secretaria da Indústria, Comércio,
Ciência e Tecnologia do Estado de Sâo Paulo promoveu cm
novembro do ano passado.

O farmacêutico diz, também, que está tentando obter
apoio financeiro da Finep para prosseguir as pesquisas com o
biopol, até agora sustentadas por recursos provenientes das
vendas de 260 medicamentos básicos que a UFPB fabrica.

Projeto Brasil-França
vai mostrar acervo do
Museu do Inconsciente

Brasflia — "A esquizofrenia é uma doença em que o
coraçáo sofre mais do que os outros órgãos, então ele fica
maior e estoura". Otávio Ignácio. esquizofrênico, autor da
frase e de algumas das 200 mil obras de arte, pinturas e
modelagens, que compõem o acervo do Museu do Inconscien-
te, terá suas obras expostas em abril de 1987, no Paço Imperial
do Rio, e, em 1988, em Paris, como parte do projeto Brasil-
•França, graças ao convênio assinado ontem entre os Ministé-
rios da Saúde e da Cultura.

A psicóloga Gladys Schincariol, funcionária do Centro
Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro, onde funciona o
museu vinculado ao Ministério da Saúde, acredita que o
convênio e a conseqüente liberação de CzS 750 mil para
financiar a primeira exposição no Rio são a redenção da
instituição em que trabalha.

— Esta pnmeira exposição do Paço Imperial, chamada
Os Inumeráveis Estados do Ser. pretende provar que a pintura
é a melhor terapia para problemas mentais, como a esquizo-
frenia — afirmou.

O Museu do Inconsciente foi criado inicialmente como
uma oficina de tratamenio dos doentes internados nos cinco
hospitais que formam o centro psiquiátrico, e, através da
expenência obtida, seu trabalho tomou um impulso significati-
vo e hoje é conhecido mundialmente.

Na verdade, segundo afirmou Gladys. a cooperação
entre os Ministérios da Saúde e da Cultura dará uma maior
mobilidade ao museu que hoje vive das doações de sua
sociedade de amigos e da verba do Ministério da Saúde.
Gladys e Vera Pedrosa. secretána de difusão e intercâmbio
cultura1 .io Miuisiciii. di ' ultuta. estão organizando a exposi-
i••¦ ¦ i. .\.,ií. juntamente com a embaixada da França no
biasli.

aninjo

Menino do
Rio espera
fígado novo

São Paulo — O menino ca-
rioca Cristiano Soares de Amo-
rim, de 10 anos. viveu ontem
mais um dia de expectativa no
Instituto da Criança, do Hospi-
tal das Clinicas, onde está in-
ternado à espera de um doador
para se submeter a um trans-
plante de fígado Portador de
um estreitamento das vias bilia-
res. doença congênita, su;r úni-
ca esperança de sobreviver é o
transplante, mas a cinirgia ja
foi adiada por duas vezes nos
últimos seis meses. No dirmin-
go, Cristiano chegou a ser pre-
parado para o transplante, que
nào se realizou porque o órgão
doado não estava em condições
perfeitas.

Com febre desde segunda-
feira, o menino permanece no
Instituto da Criança acompa-
nhado pela mãe, Mana Lúcia.
O pai, Samuel Marques de
Amonm, voltou ontem para o
Rio de Janeiro. Samuel é tecni-
co em contabilidade. Cristiano
está há uni ano à espera de um
novo fígado e é o primeiro de
uma fila de 20 enanças assisti-
das pela equipe do professor
Silvano Raia, do Instituto do
Coraçáo do Hospital das Cli-
nicas.

Operado aos quatro meses,
Cristiano passou todo o primei-
ro ano de vida no hospital.
Depois disso, parecia recupera-
do. mas em outubro do ano
passado sofreu uma hemorra-
gia digestiva. Os médicos cario-
cas informaram, então, â Sa-
muel, que a única chance para
Cristiano seria o transplante de
fígado. A notícia, no último
domingo, de que uma cirurgia
seria finalmente realizada,.dei-
xou a família do menino espe-
rançosa. Cristiano chegou a ser
anestesiado, porém a equipe
médica decidiu suspendar o
transplante, depois de consta-
tar que o fígado doado, de um
menino dc 3 anos, morto em
acidente, não preenchia as con-
dições necessánas.

Cientistas
criam grupo
contra Aids

Lim grupo de cientistas da
Fiocruz e da Uni-Rio e raédi-
cos do Inamps e da Secrctana
Municipal de Saúde acaba de
fundar no Rio a Organização
Nacional de Prevenção à Aids,
uma entidade destinada a di-
fundir informações para escla-
recimento da populaçáo sobre
a doença e acompanhar e 'ava-

liar as políticas govemamen-
tais.

Trata-se da primeira enti-
dade criada no Brasil, com ca-
ráter científico e interdiscipli-
nar, para colaborar na preven-
çáo à mortal Síndrome de Imu-
nodeficiência Adquirida."Nosso objetivo é ajudar a
sociedade a enfrentar o proble-
ma, sem pânico, mas com 3
seriedade que o caso exige",
explica um dos fundadores, o
cientista político Herbert de
Souza.

A Organização está atjerta
à participação de todas as pes-
soas que sejam dos grupou de
risco, como os hemofílicos-e os
homossexuais, e de profissio-
nais de diversas áreas que pos-
sam dar uma contnbuição.efe-
tiva, como psicólogos, astro-
pólogos e médicos.

Os fundadores estão se ar-
ticulando com a Fundação In-
temacional de Prevenção à
Aids, sediada na Suíça e pVesi-
dida pelo virologista america-
no André Nahmias, da Ertiory
University School of Medicine,
da Geórgia, para que a organi-
zação brasileira seja filiada
àquelas entidade internacio-
nal, da qual participam . três
brasileiros: o próprio Herbert
de Souza e os pesquisadores
Peggy Pereira e Hélio Pereira,
ambos da Fiocruz.
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Aqui os eleitos do terceiro trimestre do
Prêmio JB de Anúncios em Jornais que

vão concorrer à grande final em
dezembro. 0 melhor de 86 vai ganhar

duas passagens para N. York.
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utilizando a potencialidade do meio
jomal. Júri do trimestre: Mauro Matos

- Diretor de Criação da
Contemporânea; Hayíe Gadelha -.
Presidente do Clube de Criação;

Flavio Guerreiro' - Supervisor de Criação
da VS Escala; José Roberto Penteado -

Vice-Presidente da ESPM; Jairo. v
Carneiro - Presidente da ABP; Maurice

Cohen - Diretor Vice-Presidente <jâl'>
;. ! Scali, McCabe, Sloves. Tbdos fe |
publicamente alinhados com propostas
inovadoras, corajosas, emocionante; >,
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Em cinco anos (de 79 a 83) a taxa dc
homicídios no Brasil cresceu 40%. Ou
seja: em 79, em cada grupo de 100 mil
brasileiros, ocorreram 9,6 mortes por
homicídio, contra 13,6 em 83. Além de
revelarem o crescimento da criminalida-
de no país, estes números — junto com as
estatísticas dos acidentes de trânsito —
estão alterando o perfil da mortalidade
no Brasil, conforme o mais recente levan-
tamento sobre o assunto, realizado este
ano pelo Centro de Informações para a
Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.

O estudo — BrasU: Indicadores dc
Mortalidade — tem base em números do
IBGE (registros de óbitos em cartórios) e
em publicações da SNABS, Secretaria
Nacional de Ações Básicas de Saúde, do
Ministério da Saúde. Segundo seus auto-
res, Célia Landmann Szwarcwald e Eucli-
des Ayres de Castilho, o perfil de morta-
lidade do país retrata, hoje, as transfor-
mações da sociedade brasileira nos últi-
mos anos. A taxa de mortalidade geral,
calculada para 1980, é de 6 óbitos por ano
para cada grupo de 1.000 habitantes.

Dificuldades
Quem se dispõe a levantar dados

sobre mortalidade no Brasil, esbarra,
segundo eles, em algumas limitações,
como o sub-registro de óbitos (óbitos
registrados de forma incompleta) que se
acentua entre os menores de um ano, o
grande número de óbitos com causa bási-
ca não-definida e os diferentes graus de
cobertura do governo nas diferentes re-
giões do país. Contudo, a divulgação das
últimas estatísticas da SNABS abriu no-
vas perspectivas no estudo da mortalida-
de entre os brasileiros.

As doenças do aparelho circulatório
ainda se constituem no primeiro grupo de
causa de morte, seguidas pelas causas
externas (acidentes, crimes, suicídios),
doenças infecciosas e parasitárias e, ain-
da, os ncoplasmas (todos os tipos de
câncer). Das mortes com causas conheci-
das, 32% ocorrem por problemas no
aparelho circulatório, 12% em conse-
qüência de causas externas, outros 12%
por doenças infecciosas e parasitárias e
10%, por neoplasmas.

O estudo destaca que a taxa de
mortalidade por doenças infecciosas e
parasitárias ainda é grande (50 óbitos por
ano para cada gmpo de 100 mil habitan-
tes) e, entre elas, estão a diarréia, a
pneumonia, a septicemia, a tuberculose e
a doença de Chagas. As duas últimas
foram as que demonstraram maior declí-
nio no período de 79 a 83. As crianças, na
faixa de 1 a 4 anos, continuam como as
principais vítimas de infecções e para-
sitas.

Por métodos indiretos, aos quais os
dois pesquisadores foram obrigados a
recorrer em conseqüência das limitações

na apuração dos números, o estudo asti-
mou que a taxa de mortaljdadaÉtfMritfno
Brasil está ao redor de 90 4t£_tt para
cada gnipo de 1.000 nascidos rivos. í)e
1940 até hoje, a mortatidaái infantil
mostrou um declínio de 50%, mas, ape-
sar disso, continua muito elevada, quan-
do comparada com as taxas de países
desenvolvidos, como os Estados Unidos,
onde a relaçào é de 12 óbitos para cada
1.000 nascidos vivos."Vale ressaltar", informa o estudo,"que no Brasil, em 1980, mais de 20%
dos óbitos foram rubricados na categoria"sinais, sintomas e afecções mal defini-
das", represeutando o segundo grupo de
causas de morte no plano geral (abaixo
apenas dos 32% alcançados pelo grupo
de doenças do aparelho circulatório) e o
primeiro, entre crianças menores de cin-
co anos. O grande número de óbitos com
causa mal definida está a traduzir a
carência de assistência médica no país".

Contrastes sociais
Os dois pesquisadores constataram

também que continuam grandes as dife-
renças entre os padrões de mortalidade,
determinados pelos contrastes econômi-
cos e sociais existentes entre as diversas
regiões do país. No Nordeste, por exem-
pio, a taxa de mortalidade infantil é de
125 óbitos para cada 1.000 nascidos vivos,
a esperança de vida ao nascer é de 51

anos, o percentual de óbitos com causa
mal definida, entre os menores de 1 ano,
é de 55%. Em contraste, o Sul tem uma
taxa de mortalidade infantil de 60 óbitos
para cada 1.000 nascidos vivos, a espe-
rança dc vida ao nascer é de 67 anos e
predominam as doenças do aparelho cir-
culatório e os neoplasmas como causa de
morte.

O que mais impressionou aos dois
pesquisadores foi o crescimento dos óbi-
tos provocados por causas externas, prin-
cipalmente para o sexo masculino. Os
acidentes de trânsito, segundo eles, conti-
nuam como a principal causa externa na
composição da taxa de mortalidade na-
cional. A cada ano, morrem em média 17
pessoas em cada grupo de 100 mü habi-
tantes. E há uma agravante que deve
preocupar todos os administradores do
trânsito nas grandes cidades brasileiras:
entre as crianças em idade escolar de 5 a
14 anos, o atropelamento é a primeira
causa de morte.

De qualquer forma, os números da
SNABS registram um pequeno decrésci-
mo nas taxas de morte no trânsito entre
79 e 83. Em 79, o trânsito matou 17,9
pessoas em cada grupo de 100 mil habi-
tantes e em 83 o índice caiu para 15,7.
Em compensação, os homicídios ganha-
ram um peso significativo na composição
da taxa de mortalidade nacional. Eles
evoluíram de 9,6 mortes em cada 100 mil
habitantes em 79 para 11,7 em 80, 12,5
cm 81, 12,4 em 82 e 13,6 em 83. A taxa é
alta, quando comparada com a de países
mais avançados. No Japáo, por exemplo,
ela é de 1,1 homicídio por ano em cada
grupo de 100 mü pessoas. E na Inglater-
ra, é de 0,8.

Homicídios
Com os números que descobriram na

pesquisa, os dois autores do estudo pude-
ram afirmar que de 79 a 83 as taxas de
mortalidade por causas externas cresce-
ram devido ao aumento nas taxas de
homicídios. E as maiores taxas de homicí-
dios estão no Rio de Janeiro e na região
Centro-Oeste. Na regiáo Sudeste, que
inclui o Estado do Rio de Janeiro, a taxa
de homicídios chegou a 15,4 óbitos em
cada 100 mü pessoas em 1980, quase o
mesmo índice de mortes no trânsito, que
foi de 20,6 óbitos por grupos de 100 mil
pessoas. Isoladamente, o Rio de Janeiro
apresentou 26,1 homicídios por ano cm
cada 100 mil pessoas, no período em
estudo. Foi o índice mais alto do país,
seguido por Rondônia (24,5 óbitos), Cea-
rá (20,9) e Mato Grosso do Sul (20,3).

O estudo descobriu ainda que a taxa
de mortalidade por suicídio manteve-se
estável entre 79 e 83. Em 79, em cada
gnipo de 100 mü pessoas, ocorreram 3
suicídios e em 83, 3,6. As mortes por
lesões de causa ignorada (se acidental ou
intencional) descresecram no período es-
fadado: em 79, ocorreram 11,6 vezes em
cada 100 mil pessoas e em 83, 8,8 vezes.

Foto de Gilson Barroto

Exame prova violação sexual e
matador de Ibiúna corre perigo
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Ibiúna, SP—A situaçáo piorou nesta
cidade para Grandão — apelido de Vág-
ner dos Santos, o negro de l,90m que
matou quatro pessoas na zona rural de
Ibiúna domingo à noitinha, depois de
levar a menina Érica Simões, de 8 anos,
para um matagal e de ser perseguido.
Apesar da perseguição, Grandão chegou
mesmo a violentar Érica, como revela-
ram ontem os exames médicos feitos na
vizinha cidade de São Roque, para onde
a menina foi levada pelas autoridades
com esse objetivo específico. Agora, a
revolta e a vontade de linchar Vagner
aumentaram muito entre a população de
Ibiúna.

Por enquanto, a impressão que se
tem é que foi uma sorte para Grandão ter
sido ferido ao ser preso quando rompia a
manhã de segunda-feira, pois isso por ora
o afastou da cidade. Ao reagir, o assassi-
no levou um tiro do PM que comandava a
invasão de seu barraco e foi ferido na
virilha. Para extração da bala, foi transfe-
rido para Sorocaba — a 70 quilômetros
de Ibiúna e 110 de São Paulo —, onde já
se realizou a cirurgia, no Hospital Santa
Lucinda. Grandão, entretanto, ontem

permanecia sob o efeito de sedativos,
segundo o soldado Prado, um dos que
vigiam a porta dc seu quarto. Por isso
mesmo não pôde ser ouvido ainda pelo
delegado dc Ibiúna, José Roberto Xavier
da SUva, que com esse objetivo viajou
para Sorocaba.

As mortas
Nem tudo estava bem contado no

primeiro dia. Só agora o delegado Xavier
da Süva vai esclarecendo alguns dados
incorretos da véspera, sobretudo em rela-
ção âs mulheres mortas, Isolina da Süva
Angra, máe de Érica, e Maria Senhora
Alves Cardoso, que vivia com o pai da
menina, ambas de 38 anos. Nem Maria
Senhora estava grávida (a informação
surgiu no momento apenas porque ela
era muito gorda e em função da tendèn-
cia natural de dramatizar um assassinato
em que a vítima teve os pulsos cortados e
sofreu um corte de faca do pescoço ao
meio da barriga), nem Isolina foi violên-
tada depois de morta. Náo houve contac-
to sexual de Grandão com Isolina nem
antes nem depois do assassinato. Com
seu companheiro Joel Gasparette, de 44

anos, Isolina estava na primeira dupla
assassinada. Maria Senhora foi morta
depois, cm casa de Arlindo Simões An-
gra, pai dc Érica e Júlio César, e logo
após Arlindo. Os golpes foram pauladas
e facadas.

Agora, a par do desejo de linchamen-
to, começam a surgir histórias capazes de
transformar Vagner Grandão rapidamen-
te numa espécie de "O tarado de Ibiúna"
ou coisa assim. Na delegacia da cidade já
surgiram vários acusadores identificando
em Grandão o estuprador de suas mulhe-
res e filhas. Sáo sempre casos ocorridos
há meses que continuam insolúveis. Em
princípio, o delegado Xavier da Silva
acha temerário apontar logo Grandão
como o tarado de Ibiúna. Até porque há
quem diga ao delegado que Grandão era
bom e confiável, caso de Valdeci dos
Santos, ex-patroa de Vagner, que, apesar
do sobrenome, nada tem de parentesco
com ele. Valdeci, dona do Pomar Iúri,
onde Grandão trabalhava, conta que a
confiança que ele sempre mereceu — e
nunca desmentiu — a levava a autorizar
que acompanhasse sempre seu filho pe-
queno a pescarias.
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Centrais Elétricas dè Santa
Catarina S.A. — CELESC

SANTA CATARINA

SS

CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N° 004/86

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A-Celesc. com
sede a rua Trajano. 18—Edifício Berenhauser. em Floria-
nópolis-SC. inscrita no CGC MF sob o número
83.878.892/0001-55. torna público aos interessados quo
realizará a concorrência pública n° 004/86. com venci-
mento original para as 17:30 (dezessete e trinta) horas
do dia 15 de dezembro do 1986. para a aquisição de
ferragens p/ redes (parafusos, porcas, arruelas, cinta p/
postes, suportes, afastadores. chapas de estai, sapati-
lhas. hastes ancora, prensa-fios. alça preformada, hastes
de aterramento. mão francesa, sela p/ cruzeta. olhai
parafuso, gancho olhai, armação secundária, pino isola-
dor, pino topo. espacadores e grampos p/ cerca, destina-
dos ao programa distribuição/87. Os interessados pode-
ráo retirar o edital e seus anexos constituídos de um (01)
só volume, no Departamento de Suprimentos—
Coordenadoria de Compras da Celesc. a rua Álvaro de
Carvalho, 15 — 1o andar—Florianópolis—SC, no horário
das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17 00 horas, de
segunda a sexta-feira, mediante a apresentação do
comprovante do pagamento nâo reembolsável de CzS
500,00 (quinhentos cruzados), efetuado única e exclusi-
vãmente na tesouraria da empresa, instalada a rua
Trajano, n° 18, no 7° andar, edifício Berenhauser. em
Floriano polis-SC.
Somente firmas devidamente inscritas no cadastro geral
de fornecedores da Celesc para o exercicio de
1986/1987, poderão tomar parte nesta concorrência
pública.
As firmas interessadas em participar da licitação, e que
não sejam inscritas no cadastro geral de fornecedores da
Celesc, deverão apresentar, até o dia 05 de dezembro
1986, a documentação completa, exigida para tal finali-
dade.

Florianópolis, 12 de novembro de 1986
Mareio Luiz Guimarães Collaço
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EM 3 DIMENSÕES - 1987

09 dias em ARUBA no CONCORDE HOTEL
CASINO - Saida 27/dezembro

regresso 04/janeiro de 1987
09 dias em ARUBA no ATLANTIS APART
HOTEL E VILLAS - Saida 27/dezembro

regresso 04/janeiro de 1987
15 dias em CARACAS, CURAÇAO e ARUBA
Saida 26/dezembro - regresso 09/janeiro de 1987

ARUBA E
CURACAO
A UM PASSO DO PARAÍSO!
A perfeita integração da natureza, do
clima tropical com uma excelente
estrutura hoteleira, cassinos, shows
de categoria internacional, artigos
estrangeiros, todos os esportes
náuticos.
PARAÍSO DAS COMPRAS
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Sem garantia contra demissão, 100 funcionários decidiram sustentar a greve no Ru>

Drummond fala Greve dos Correios no
com amigos só ^Q m(ngua aos p0UC0Spelo telelone ¦'

O poeta Carlos Drummond dc An-
drade, internado domingo na Clinica Pró-
cardíaco, continua em tratamento no
CTI, mai seu estado "evolui favorável-
mente", informou sua filha Maria Julieta."Ele está lúcido e bem melhor, porém
não temos nenhuma previsão de até
quando ficar na clínica. Ifoje (ontem) ele
passou o dia bem", disse ela.

Às lóh a médica Elizabete Viana de
Freitas divulgou boletim médico que di-
zia: "O 

paciente ainda está em tratamen-
to no CTI cm virtude do quadro de
infarto do miocárdio em situação está-
vel". Sem poder ser visitado, o poeta
recebeu diversos telefonemas de amigos,
entre eles o jornalista Artur da Távola e a
escritora Ligia Fagundes Teles. A escrito-
ra Maria Clara Machado não pôde vê-lo,
mas esteve na clínica.

Maria Julieta negou que o poeta
estivesse sendo informado do andamento
das eleições ou mesmo interessado cm
saber qual será o novo governador. "Es-
tou satisfeita com o resultado das elei-
çóes, mas esse assunto me parece secun-
dário neste momento. Nenhum de nós
tem falado com ele sobre isso", acresceu-
tou Maria Julieta.

Professores de
jornalismo
vão ter curso

Para atualizar e reciclar professores
de jornalismo das faculdades de Comuni-
cação Social, será realizado no Rio, a
partir do dia 27, o 2° Curso de Aperfei-
çoamento para Professores de Jornaüs-
mo, em nível de pós-graduação, realizado
pela ANJ (Associação Nacional de Jor-
nais) e Associação Brasileira dc Escolas
de Comunicação Social.

Vão participar professores do Rio,
Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e
Brasília. O curso será realizado nos audi-
tórios do JORNAL DO BRASIL, O Dia
c O Globo, em cooperação com o Institu-
to de Arte e Comunicação Social da
Universidade Federal Fluminense.

O curso terá palestras e debates com
especialistas e profissionais de reconheci-
da competência. Ênfase especial será da-
da às inovações tecnológicas e suas conse-
qüèncias na mídia impressa. A duração
será de 90 horas, divididas em seis horas
de palestras e debates e vai até 12 de
dezembro.

A greve dos funcionários da ECT
(Empresa dos Correios c Telégrafos),
que entrou ontem no 11° dia, está se
esvaziando gradualmente no Rio. Os
poucos que insistem em manter o movi-
mento seráo demitidos a partir de hoje,
bastando apenas o aval do ministro das
Comunicações, Antônio Carlos Maga-
Ihãcs.

Certos da possibilidade dc serem de-
mitidos, sobretudo com a apresentaçáo
de um ultimato da ECT para voltar ao
trabalho ontem, sob pena de demissão,
os grevistas fizeram piquete ontem na
porta do prédio central da empresa, no
Rio, c três funcionários foram presos pela
Polícia Federal. Eles tentaram impedir,
segundo a ECT, a saída de caminhões
com correspondências.

Com um número dc pessoas reduzido
cm relação aos primeiros dias da greve,
os funcionários fizeram ontem duas as-
sembléias para decidir sobre o fim do
movimento. Pouco mais de 100 partici-
pantes votaram pela manutenção da gre-
ve, entendendo que, 

"se voltassem na-
quele momento, náo teriam garantia de
não serem demitidos posteriormente". A
greve começou com pelo menos 8 mil
funcionários.

— Nós queremos apenas a garantia

de que não vai haver demissões se a greve
for suspensa. Alem disso, queremos que
paguem os dias parados. São reivindica-
çóes mínimas — disse Jorge Vieira, dire-
tor da Associação dos Funcionários da
ECT. que lidera 0 movimento. Vieira,
contudo, voltou a admitir que a grevt
está acabando por esvaziamento, sobic-
tudo em decorrência do desgaste uva;
das pessoas, pelas horas mal dormidas

Segundo o diretoi regional da ÍA.T
no Rio, Joel Marciano Rauber. nào há
nenhum tipo de negociação com os g:«:-
vistas. Os que decidiram manter a greve
estão sendo substituídos por contratados,
Informações da direção da ECT e dos
próprios grevistas concordam que o mo-
vimento agora está isolado no Rio. Per-
nambuco, que até ontem mantinha o
movimento, decidiu suspendê-lo hoje.

Os trés grevistas presos, Luís Mino
dos Santos, Mário Teixeira Tavares e
Luis da Silva, disseram náo ter sofrido
violências físicas na Policia Federal. De-
pois de prestarem declarações, fota;n
liberados.

— É a força de pressão. Eles querem
nos intimidar e esvaziar o movimento.
Mas nós estamos unidos — comentou
Luís Mário, diretor da Associação dc
Funcionários da ECT, demitido na greve
de maio de 85.

ECT ameaça os sabotadores
Brasília — A Empresa dc Correios c

Telégrafos demitirá todos os grevistas
que tenham praticado qualquer crime
contra o patnmônio da empresa — como
furar pneus de caminões durante piquetes
ou cortar esteiras rolantes das agências
postais. A afirmação é do presidente da
empresa, Laumar Vasconcelos, que
aguarda para início de dezembro —
quando expira o prazo de 30 dias — a
conclusão da sindicância interna, aponta-
do os culpados. Segundo ele, as vagas
que surgirão com as demissões poderão
ser preenchidas pelos 450 funcionários
contratados em caráter emcrgencial du-
rante a paralisação.

Laumar Vasconcelos disse, ainda,
que está analisando os inquéritos abertos
pela Polícia Federal, para determinar
quem realmente pertence ao quadro de
funcionários da ECT, "pois se verificou
que muitos grevistas são pessoas estra-
nhas à empresa e vinculadas a sindicatos
de classe". O presidente da ECT garan-
tiu. também que a distribuição de corres-
pondência foi normalizada em todo o
país, com exceçáo apenas do Rio de
Janeiro, Ele tranqüilizou a população,
informando que os serviços prestados

pelo Correio — como distribuições de
contas e impostos — não foi prejudicado
pela paralisação, pois st trata de trabalho
realizado pelo Centro Operacional Espe-
ciai.

—- Contas de luz. gás. telefone, entre
outras, náo ficaram retidas nos centros de
distribuição, pois este serviço é feito
separadamente. O Centro Operacional
Especial, que realiza este trabalho, não
aderiu à paralisação, c este tipo de cor
respondència continuou a ser entregu.
normalmente.

Laumar Vasconcelos acredita que a
paralisação dos setores de dtstnbuição e
triagem de correspondência náo tenha
mobilizado mais de 3 mil dos 75 mil
funcionários da empresa. Embora não
tenha sido simultânea, a greve começou
dia 4 deste més em Recife, e se estendeu
para Porto- Alegre, Belo Horizonte e
Vitória. O Rio de Janeiro é o único ..
permanecer em greve, iniciada no dia ir
Para o presidente do ECT. a greve nao
trouxe prejuízos para a empresa, "apena.

para os usuários que náo puderam reme-
ter ou receber correspondências".

O único consórcio para produtosVolvo que a Abravo garante.O único.

Consórcio

Se você receber a visita de alguém
tentando lhe vender um Consórcio
de caminhões ou ônibus Volvo, ou
vir em alguma revista ou jornal um
anúncio qualquer vendendo

m _JL^*,«_^I«*«_* Consórcio para produtos
AUXODIBIÍIb Volvo, antes de mais nada

- con-
fira
a as-

sinatura. Se
não for
Autoplan,

cuidado!
Porque a Autoplan é a única

empresa credenciada pela Abravo
para vender e administrar o
Consórcio para caminhões e
ônibus Volvo, no Brasil inteiro.
O Consórcio que você adquire na
própria rede de concessionários
Volvo. Que possui muitos grupos
em andamento, e já entregou,
rigorosamente dentro do prazo,
mais de 600 veículos. Por isso, abra
o olho. O Consórcio para
caminhões e ônibus Volvo tem que
ser Autoplan.
O único que a Abravo garante.

?EagKa O único.
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TFR manda Exército reintegrar
sargento acusado depederastia

Brasília — O T sargento gaúcho
Antônio Carlos Barbosa. 52 anos, moio-
rista, solteiro, que foi expulso do Exerci-
to por 

"pcderasiia 
passiva", cm 1966,

ganhou esta semana, no Tribunal Federal
dc Recursos, o direito dc voltar à ativa.
Apesar de solteiro, Antônio Carlos viveu
maritalmentc com Terczinha Alves de
Souza, com quem tem uma filha de 22
anos, Rozi de Souza Barbosa. O Exército
não conseguiu provar, na Justiça, a ho-
mosscxualidade do sargento.

É um caso anormaí e atípico dentro
do Exército — afirmou o major Léo
Schneider, do Centro de Comunicação
Social do Exército. O Exército justificou
a expulsão alegando que, pela prática de
pederastia passiva, o sargento violou o
regulamento disciplinar da arma (RDE),
nos artigos que traiam do "pundonor
militar".

A primeira vitória do sargento foi
através dc ação ordinária na Justiça Fede-
ral de Ia instância, no Rio Grande do Sul.
Na açáo, Antônio Carlos, que prestou 13

anos, quatro meses c quatro dias dc
serviço, sustenta nunca ler sido homosse-
xual. Ele fez questão de registrar, tara-
bém, visando a contornar recurso judicia!
do Exército, que esteve internado no
Hospital São Pedro, dc Porto Alegre, a
partir de um diagnóstico de "neurose",
entre 21 de setembro c 11 de dezembro
de 1965, quando ele ainda exercia suas
funções de sargento.

O laudo psiquiátrico do Hospital São
Pedro constata que não foram observa-
dos sintomas e sinais de doença neurótica
em Antônio Carlos, acrescentando que
ele estava plenamente apto para o traba-
lho. Os advogados do sargento afirmam
na açáo que ele náo foi submetido a
qualquer exame de saúde quando afasta-
do do Exército.

O Exército, ao ser atado pela Justiça
Federal, informou que o sargento foi
expulso pelo "cometimento de atos de-
sonrosos e ofensivos à dignidade das
Forças Armadas, devidamente apurados
em IPM (Inquérito Policial Militar) e

Conselho de Disciplina". Mas a perícia
realizada pela Justiça Federal entendeu
ser impossível comprovar o homossexua-
lismo do sargento, porque os depoimen-
tos das pessoas que acusam o militar não
foram ratificados em juízo. A perícia
acicscenta lambem que a Uniáo, repre-
sentando o Exército, teve tempo suficien-
te para airolar suas testemunhas e náo o
fez.

Ao confirmar a decisão da Justiça
Federal, o TRF, acolhendo o voto do
ministro William Patterson, por unaninii-
dade, julgou a açáo da União — que
recorreu — improcedente. Prevalece,
portanto, a decisão da Justiça, que deter-
minou a volta do sargento à vida militar,
cora todos os seus direitos assegurados
desde 1966. Ele vai receber, sobre seus
proventos, juros de mora, cotTeçáo mo-
netária e 15% sobre o montante da
condenação, cabendo ao Exército pagar
ainda as despesas com os advogados."Vamos acatar a decisão da Justiça", diz
o major Léo Schneider.
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Oração sustentou as esperanças
Porto Alegre — "Nunca perdi as

esperanças, sempre rezei muito, mais
cedo ou mais tarde minha inocência
seria reconhecida", desabafou o sar-
gento Antônio Carlos Barbosa, ao seu
advogado Pompílio de Matos, ao sa-
ber da decisáo do TFR, confirmando
a injustiça de sua expulsão do Exerci-
to, acusado de pederastia passiva, o
que lhe permitirá receber agora todos
atrasados c vantagens, junto com os
proventos de militar reformado que
vèm recebendo desde o início deste
ano.

Vivendo com uma mulher há mui-
tos anos, com quem tem dois filhos,
Barbosa é, segundo seu advogado,
um caso que 

"guarda certa semelhan-
ça com o famoso caso Drcyfus",
acusado na França de espionagem
para Exército inimigo e depois reabili-
tado e reintegrado ao Exército fran-
cês. "No caso dc Barbosa, a injustiça
foi mais aviltante, sendo acusado de
pederastia um IPM cm que as provas
não eram categóricas, reais, eram tes-
temunhos apenas de dois soldados
inidôneos. Barbosa dizia que sofria
perseguições dentro do quartel e, até,
revelou no processo que se não fosse
um homem religioso, teria malado
coro seis tiros um capitão que o perse-
guia. Também não foi levado em
conta que ele passou vários meses cm
tratamento psiquiátrico, na época das
acusações, o que impediu que se dc-
fendesse", afirma seu advogado.

Sobrevivência difícil
Pompílio dc Matos observa que a

decisão do TFR, rejeitando ação res-
cisória da Procuradoria Geral da Re-
pública — impetrada a pedido do

Ministério do Exército — e determi-
nando a volta à ativa de Barbosa, não
significa que ele retornará ao quartel.
Acontece que, após a sentença de 1*
instância de 1984, do juiz da 2a Vara
Federal, Osvaldo Alvarez, mandando
reintegrá-lo, houve a possibilidade,
pela mesma decisáo, de que o Minis-
tério do Exército poderia reformá-lo,
mas pagando-lhe todos os direitos,
promoções e atrasados.

Efetivamente isso foi feito e, des-
de o início do ano, Barbosa vem
recebendo seus proventos como sar-
gento do Exército, reformado. Ago-
ra, com a decisão do TFR, virão
também os atrasados que ainda náo
recebeu, desde sua expulsão, cm
1966, mas que o advogado ainda nâo
sabe o valor, embora creia que seja
elevado.

— A vida de Barbosa certamente
vai melhorar, pois ele passou extre-
mas dificuldades após sua expulsão,
sem falar que ficou profundamente
magoado e envergonhado com as in-
justas acusações. Sua folha de servi-
ços possuía 14 elogios, de difetentes
comandantes em diversas unidades
onde serviu. Depois de sua expulsão,
Barbosa trabalhou como biscateiro,
motorista de ônibus e táxi, para poder
sustentar sua família. Só no início de
1986 melhorou sua situação financei-
ra, ao ser incluído na folha do Exerci-
to, entre os militares reformados.

Calúnias
Na época em que foi acusado, ele

sofria problemas mentais — uma neu-
rose, segundo laudo do Hospital Psi-
qüiátrico São Pedro — mas essa sua
passagem no hospital nâo foi incluída

nem analisada pelo Conselho dc Dis-
ciplina ao expulsá-lo. A ausência des-
ses exames foi um dos motivos para
que, em 1981, o juiz Álvares, da
Justiça Federal, mandasse anular sua
expulsão e reintegrá-lo no Exército ou
reformá-lo, mas com todos os direi-
tos. "Foram seus problemas mentais,
também, que o impediram de se de-
fender das acusações infamantes, tan-
to que só uns cinco anos depois procu-
rou um advogado, iniciando-se o pro-
cesso, que termina agora com a con-
cretizaçáo da Justiça", afirma o advo-
gado Pompílio de Matos.

Pompílio conta que 
"Barbosa vi-

veu um drama terrível, era homem dc
aparência viril, vivia amasiado com
uma mulher, cora quem já tinha uma
filha, quando fizeram a acusação. Fo-
ram 20 anos de injustiça e, neste
tempo, muilas vezes deixou de vir no
meu escritório por não ter dinheiro
para a passagem do ônibus", recorda
seu advogado.

Barbosa mera agora num peque-
no apartamento na cidade gaúcha de
Gravataí, com sua família. A decisão
de Ia instância foi confirmada em
1985 pelo próprio juiz Alvarez, mas a
pedido do Ministério do Exército, a
Procuradoria Geral da República cm
Brasília ingressou com açáo rescisória
(último remédio jurídico), agora re-
jeitada pelo'TFR. 

"O Exército não
podia fazer desaparecer toda uma
vida de trabalho honrado e digno,
como a do sargento Barbosa. O TFR
fez justiça, 20 anos depois dc uma
injusta expulsão", comentou Pompí-
lio de Matos, não escondendo sua
satisfação com a decisão.

Sarney é como o povo:
Confia na força de 0 DIA.

Obrigado, Presidente, pela distinção com onosso jornal.
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Em mensagem ao jornalista
Ary de Carvalho, em 10 de novem-
bro, o Presidente José Sarney diri-
giu-se aos trabalhadores e leitores
de 0 DIA- o maior jornal popular
do País -, conclamando-os a votar
em Moreira Franco.

A preferência pelo nosso jor-
nal, com a vitória já assegurada do
candidato do PMDB, foi a prova
da confiança do Presidente na for-
ça popular de 0 DIA.

A tradição de ganhador do
nosso jomal mais uma vez se repe-
te: o apoio a Moreira Franco con-
tribuiu decisivamente para a sua
eleição.

0 Presidente José Sarney,
o Governador Moreira Franco e
O DIA venceram com o povo.

0 Presidente José Sarney enviou de Brasília, aos leitores de 0 DIA, mensagem de próprio punho:
"Aos meus amigos trabalhadores e leitores de 0 DIA a renovação da minha fé nos destinos democráticos

do Brasil^ue serão confirmados na eleição de 15 de novembro. A vitória de Moreira Franco muito ajudará o meu
governo. Ele é o candidato da Aliança, do PMDB e do PFL, partidos que me dão apoio e sustentação politica, de-
tendem o Plano Cruzado e me ajudam a vencer dificuldades. Um abraço do amigo José Sarney.
Em 10/11/86".

Grupo ÍJKVJ] (Ary Carvalho)
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Seguradora Acusados de vender xarope
não recebeu •/ • i 7 n/f
mas pagará proibido depõem Clll MltiaS

Porto Alegre — A sentença c
inédita, mas daqui pata a (ren-
te as seguradoras terão que
botai as barbas de molho quan-
do ocorrer um caso semelhan-
te: Paulo Augusto Bencdctti
comprou um barco-pesqueiro c
fez um seguro na Companhia
dc Seguros Cruzeiro do Sul,
aceitando o pagamento do con-
trato cm prestações. Mas antes
mesmo dc pagar a primeira
embarcação o barco pegou fo-
go e a empresa náo queria
pagar por causa disso. Depois .
dc dois anos dc briga. Bcnedet-
ti vai receber agora CzS 293
mil, sem contar os lucros ces-
santes e danos morais, a serem
calculados na liquidação da
sentença.

A sentença c da Ia Câmara
Cível do Tribunal de Alçada e
segundo o juiz Paulo Hanke os
magistrados entenderam que"se a seguradora parcelou o
premio. sujeitou-se ao risco dc
que o sinistro viesse a ocorrer
antes do pagamento". Na lin-
guagem das seguradoras, prê-
mio é a quantia a ser paga pela
pessoa que faz seguro, quando
assina contrato com a empresa.

O caso oconeu em 1982 e
Bcnedetti imediatamente pto-
curou a seguradora para rece-
ber. Como a Cruzeiro do Sul se
negasse a pagar, Paulo Augus-
to Benedetti entrou na Justiça.
Bcnedetti alegava também
que, sem meios de subsistência
(pois iria viver do que pescasse
com seu barco), teve de arran-
jar um emprego dc subalterno
na Petrobras, o que levou os
juizes a decidirem que a segu-
radora tinha que rcssarcí-lo
também por lucros cessantes e
danos morais: "... á angústia e
o sofrimento a que Paulo foi
injustamente submetido, obri-
gando-o a procurar um empre-
go subalterno na Petrobras."

Os juizes consideraram tam-
bém que a seguradora deixou
Bcnedetti "em situação de dc-
sespero" e que, como empresa,
"náo agiu com seriedade".
Embora Bencdctti tenha tido
ganho de causa na Justiça há
dois anos (desde 1984), só ago-
ra esgotara-se todos os trâmites
para que receba os CzS 293 mil,
aos quais serão acrescentados,
na hora mais amarga para a
Cruzeiro do Sul, os cruzados
correspondentes aos danos mo-
rais e aos lucros cessantes.

Contagem (MG) — O Juiz da 2* Vara
Criminal deste Município. Wdliam Silvestrini,
marcou para o próximo dia 10 os depoimentos
das 10 testemunhas dc acusaçáo e cinco de
defesa dos proprietários da farmácia Drogana-
to, que estão sendo processados pela familia
de Roberlo Avelino Benzaquem, que morreu
ha um ano, depois dc tomar dois fracos de
Tussiflex gotas, comprados naquela farmácia
O primeiro processo movido contra farmacêu-
tico por venda de xaropes a jovens mineiros
esta tendo um andamento muito moroso,
justificado pelo juiz com o recadastramento
eleitoral, que paralisou a justiça local.

Laerte José Ferreira. Geraldo Custodio
Vilela e Hailtoo Doni/elh de Paula, proprietá-"rios ái Droganato. foram denunciados pelo
promotor Mareio de Pinho Tavares por venda
de entorpecentes - cuja pena varia de ires a 15
anos de prisão - c associação criminosa - pena
de três a 10 anos. Em depoimento à Divisào de
Tóxico da Secretaria de Segurança, Angeio
Sou/a Andrade, colega de Roberto Avelino,
afirmou que os frascos dc Tussiflex foram
comprados na Droganato. E tomados pelos
dois misturados com água, na própria far-
macia.

Roberto c Ângelo foram levados para o
Hospital Santa Rila, de Contagem, por um
vizinho que os encontrou caídos próximos à
farmácia Droganato, tia noite de 24 de novem-
bio do ano passado. Roberto chegou ao Hos-
pitai em estado de coma e morreu em seguida.
Angeio se recobrou e contou á polícia, no
inquérito aberto no dia seguinte, que Roberto
o convidou para 

"fazer a cabeça" com xaro-
pes, hábito que tinham a um ano. Os dois
frascos de Tussiflex Gotas foram comprados
na farmácia Droganato, afirmou Ângelo ao
delegado José Emílio dos Santos.

Depois dc tomarem os xaropes mistutados

com água na própria farmácia, Ângelo e
Roheito saíram, tomaram uma Coca-Cola em
uma padaria e sentiram-se mal na rua. Na
ocorrência da Policia Militar, registrada pelo
soldado Ildeu lldefonso Cunha, os três pro-
prietários da Droganaio "náo negaram a ven-
da" do xarope Laerte Ferreira negou entre-
tanio ao delegado que lenha vendido xaropes
a Roberto Avelino, mas afirmou té-lo vislo
diversas vezes na farmácia No depoimento ao
juiz Silvestrini, porém, negou seu depoimento
anterior."Sou católico, nao bebo. não fumo. náo
jogo e vivo com minha família", defendeu se
Laerte ao juiz, ao qual apresentou uma decla-
raçáo assinada pot 27 pessoas, que se dizem
clientes da Droganato e afirmam que os ires
acusados "tém 

prestado relevantes serviços â
comunidade e sào de onnu idoneidade mo
ral". Geraldo Vilela e Hailton Donizeth tam-
bém disseram nao conhecer Roberto Avelino
c desconhecer a Portaria n° 83 da Secretaria de.
Saude de Minas, que ohnga a retenção da
receita medica para a venda de xaropes

O inquenio policial contra os proprietários
da Droganato foi remendo a Justiça dc Conta-
gem no dia 1" de abril passado. A denuncia
contra os comerciantes foi apresentada pelo
promotor Mareio Tavares no dia 2} de abril e,
no dia 4 dc iunho. os acusados foram ouvidos
Os depoimentos das testemunhas, após os
quais o juiz lera cinco dias para dar a sentença,
so foram marcados para o próximo dia 10.

— A partir de abril, o lorurn começou a se
ocupar do recadastramento eleitoral, e os
processos foram praticamente paralisados —
justificou o juiz William Silvestrini. Ele presi
de uma das quatro |iini.i.s apuradoras das
eleições nesle município, cujo prefeito ate
maio passado era o candidato do PMDB ao
governo de Minas, Newton Cardoso.
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CAIXA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Filial Rio òo Janouo. nolihca os mutuários
abai*o rolactonados, no pmzo máximo do ?0 [vinte) dias p^a reguionMçáo daa
prestações do sous conlratos habitacionais, sob pona de oxocuçào
0.844 357 — Josó Mana Lemos
0 844716 — Mooma Mana Chiasse do Castto
0 890 087 — Antônio Carlos dos Santos
0 890 098 — Joigo Pinheiro
0 890 127 — Raimundo Oliveira Barnabé
0 890 143 — Marco Antônio do Almcda
0 890 143 — Dilma Fernandes do Almoça
0 890 147 — Deito Fernandes Drito
0 890. U7 _ Joana Oarc Mendonça Bmo
0 890 IS7 — Cacilda da SiK/a Santos
0 890 167 _ Mana de Lourdes Silva
0 890 160 — Jo.só Euijflroo filho
0 890 SbO — Mano Roberto Dnmos
0 890 553 — AnovaWo Santana
7 890 095 — JoAo Alves
7 890 101 — Josô Luií Paqliaios
7 890 103 — Josó Viena filho
7 890 107 — Matvol Miranda fono
7 890 111— Selma Mana Juvontmo Ramos
7 890 115 — Walmir Mau neo d»-1 Carvalho
7 890.125 — Edison Francisco Vicente
7.890 125 — Nnh Aparecida do Oliveira Viconto
7 890 133 — Dilson Monteiro Macedo
7 890 138 — Guaracv Antônio Gonçalves

890 139 - CjiIos Alberto Alvos Ma.a
000 002 — Wagner Carreiro do Naamonto

8 000 010 — Sotvistiáo dos Róis
8 000 011 — Nal.irv.el dc Olivonj
8 000 014 — felizardo Ca|A Krull
8 000 014 _ Edna Laianní Krull
8.000 035 — Edivaldo Moreira
LOCAL PARA PAGAMENTO Anf.no.. BARBA MANSA RJ AV DARIO
ARAGÁO N° 1283 — CENTRO BARRA MANSA RI

GABINETE DO VICE-
GOVERNADOR

Centrais Elétricas do Santa
Catarina S. A. — CELESC

SANTA CATARINA
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CONCORRÊNCIA
N° 005/86

A Centrais Elétncas de Santa Catarina S-A — CELESC.
com sede a Rua Traiano. 18 — Edifício Berenhauser. em
Florianópolis — SC, inscrita no CGC MF sob o número
83 878 892.0001 -bb. torna público aos interessados que
realizará a concorrência pública n*- 00b.86 com venomen-
to original para as 17:30 (dezessete e trinta) horas do dia
16 de dezembro de 1986. para a aquisição de ferragens
p/ redes (conector terminal, conector paralelo, alça
pretormada. fixadores, emenda preformada. manilha
sapatilha. seccionadores. grampos e ancoragens, sapati-
lhas. luvas dc emenda, grampo de linha viva e protelo-
res). destinados ao programa distribuiçáo/87. Os interes-
sados poderão retirar o edital e seus anexos constituídos
de um (01) so volume, no Departamento de Suprimentos

coordenadoria de compras da CELESC. a Rua Álvaro
Carvalho. 15 — 1° andar — Flonanopolis-SC. no horário
das 08 00 às 11.00 e das 14 00 às 170C hor3s. de
segunda a sexta-feira, mediante a apresentação do
comprovante do pagamento não reembolsável de CzS
300,00 (trezentos cruzados), efetuado única e exclusiva-
mente na tesouraria da empresa, instalada a Rua Traiano.
n° 18 no 7o andar, Edifício Berenhauser, em Floriano-
pohs-SC.

Somente firmas devidamente msentas no cadastro geral
de fornecedores da CELESC. para o exercício de
1986'1987, poderão tomar parte nesta concorrência
pública.
As firmas interessadas em participar da licitação, e que
nào sejam inscritas no cadastro geral de fornecedores da
CELESC. deverão apresentar até o dia 06 do dezembro
de 1986, a documeniaçáo completa, exigida para tal
finalidade.

Florianópolis. 12 de novembro 1986
Mareio Luiz Guimarães Collaço

Diretor Administrativo

Impar Turismo
O primeiro prazer da sua viagem

VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
PASSAGENS AÉREAS ¦ CRUZEIROS MARÍTIMOS

RESERVAS DE HOTÉIS
Rua da Assembléia, lb Tel.: PBX (021) 224-7996

9" andar Tele» IMPV 33224

TELERJ VAI ANUNCIAR
PLANO DE EXPANSÃO
COM ANTECEDÊNCIA

A Telecomunicações do Rio de Ja-
neiro SA — Telerj comunica que está
realizando os estudos finais para a co-
mercialização de telefones pelo Plano
de Expansão no Estado do Rio de
Janeiro.

A data para o início das inscrições
ainda náo está marcada, embora deva
ocorrer ainda neste ano de 1986.

A Telerj reafirma que dará ampla
divulgação com a necessária antece-
dència do dia do início das inscrições,
além de anunciar os novos procedimen-
tos para a comercialização de tele-
fones.

Assim, a Telerj solicita a todos que
desejam se inscrever que aguardem o
comunicado oficial do lançamento do
Plano de Expansão.

retecoMu^caçôos uo rio oo jaNOiRo s a
TeieRj
retecoMu^caçôos

Ministério das Comunicações — Governo José Sarney

GABINETE DO VICE-
GOVERNADOR

Contrais Elótncas de Sant.i
Catarina S. A. — CELESC

SANTA CATARINA

CONCORRÊNCIA
PÚBLICA N° 006/86

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A — Celesc.
com sede à Rua Traiano, 18 — Edifício Berenhauser.
em Flonanópolis-SC. inscrita no CGC MF sob o
númeio 83.878.892/0001 55, torna publico aos into-
ressados que realizará a Concorrência Publica n°
006/86 com vencimento original para âs 17:30 (de-
zessete e trinta) horas do dia 17 do dezembro de
1986, para a aquisição de postes de concreto, desti-
nados ao programa Distnbuição/87.
Os interessados poderáo retirar o edital e seus
anexos constituídos do um (01) só volumo. no
Departamento de Suprimentos — Coordenadoria de
Compras da CELESC. à Rua Álvaro Carvalho. 15 — lc
andar — f lorianopolis-SC. no horário das 08:00 às
11 00 e das 14 00 às 17 00 horas, de segunda a
sexta-feira, mediante a apresentação do comprovan-
te do pagamento nào reembolsável de CzS 500.00
(quinhentos cruzados), efetuado única e exclusiva-
mente na tesouraria da empresa, instalada a Rua
Traiano. n° 18 no 7o andar. Edifício Berenhauser, em
Floriano polis-SC.
Somente firmas devidamente inscritas no Cadastro
Geral de Fornecedores da CELESC. para o exercicio
de 1986/1987, poderáo tomar parte nesta Concorròn-
cia Publica
As firmas interessadas em participar da licitação, e
que nao seiam inscritas no Cadastro Geral de Forne-
cedores da CELESC, deverào apresentar ate o dia 07
de dezembro de 1986, a documentação completa,
exigida para tal finalidade.

Florianópolis. 12 de novembro 1986
Mareio Luiz Guimarães Collaço

Diretor Administrativo

Todas as 4J"-fciras no Caderno 

mÊmtÊÊÊÊÊÊÊÊ^ÊÊÊÊmÊmÊBMMmmwmKmm



16 ü Io caderno ? quarta-feira, 19/11/86 Internacional JORNAL DO BRASTL

m-QSLO Direta assume assassinio de diretor da Renault
Fritz Utzeri

-' Correspondente

Paris — O grupo ultra-csquerdista Ação
Direta reivindicou ontem o assassinio do presi-
dente da Renault, Georges Besse, morto com
dois tiros certeiros de calibre 9 milímetros (no
rosto e no tórax) disparados por duas mulheres a
menos de 20 metros de sua casa, no Boulevard
Raspail, em Montparnasse, bem no centro de
Paris.

A polícia, desde que chegou ao local do
"' crime, atribuiu o atentado ao grupo Ação Dire-

£j)jà, mas só ontem à tarde a polícia recebeu um
e.jSÍjèjefonema comunicando que os panfletos em
" .«jj-íjue o grupo assume o atentado poderiam ser

_;¦ encontrados numa lixeira de uma estaçáo de
B metrô, Raspail, situada nas proximidades do

¦ '«local do atentado. É o sétimo atentado pessoal
A que Açáo Direta comete na França e na Alemã-

>"**llha Ocidental, nos últimos dois anos.
Até agora os policiais da brigada criminal

- ouviram sete testemunhas. Uma delas, conside-
i". rida a mais importante até agora, é uma vizinha
ITcfe Georges Besse que chegou a sua casa pouco-.'depois das 20h de segunda-feira.

rS&S — Eu vi duas mulheres que estavam na"^«alçada esperando. Uma disse à outra: 'Tá bom,
-".'P; 'agora vamos' e dirigiu-se para Georges Besse,
-•fqúe acabara de descer do carro e caminhava

¦."*.rara a sua casa. Ela deu dois tiros. Enquanto
isso, a outra mulher, que manteve alguma

~f ílistância e que também tinha um revólver na
tnão, virou-se para mim e disse, usando gíria

"f .francesa e sem sotaque: "Se manda". Em segui-
í*da, ambas afastaram-se com passos rápidos.

"*_:!- Assim, ao que parece, as mulheres que
mataram Besse são francesas e náo alemãs,
como pensou-se a princípio. Há mais de oito
meses que a Açáo Direta não praticava atenta-
dos contra pessoas na França. O último foi em
abril, quando o vice-presidente do Centro Na-

.*• fé-

cional do Patronato francês. Guy Brana, esea-
pou por um triz de um atentado. Nos últimos
meses, em meio à onda de tenor de inspiração
árabe em Paris, Ação Direta permaneceu em
estado de hibernação, esperando a atual pausa e
o aparente sucesso das conversações com o Irá e
a Síria para atacar.

No ano passado, Ação Direta assassinou o
militar René Audran, encarregado dos "nego-

dos internacionais", leia-se venda de armas, do
Ministério da Defesa francês, e feriu o controla-
dor geral do Exército, Henri Blandin. O grupo,
na clandestinidade desde que foi proibido pelo
governo socialista em 1982, colocou várias bom-
bas em prédios e instalações de organismos
internacionais como a lnterpol, a OTAN e a
Comunidade Econômica Européia.

Ação Direta foi criada em 1972 por vários
militantes de extrema esquerda, como Jean
Marc Roullian. Em 1982, como geralmente
ocorre entre os grupos de esquerda, houve uma
cisão no movimento. Uma parte permaneceu
francesa e outra, ainda mais radical, internacio-
nalizou-se. O grupo nacional é relativamente
bem conhecido da polícia francesa, ainda mais
depois da prisão, em março, de André Olivier,
um de seus líderes, que tinha cadernos com
nomes de militantes e que permitiu à polícia

aprender 10 dirigentes do movimento.
O grupo internacional é bem menos conhe-

cido da polícia e tem ramificações com os
extremistas italianos da Prima Linea, aos belgas
das CCC (Células Comunistas Combatentes) e
aos alemães, da Fração do Exército Vermelho.
Há vários meses, as autoridades policiais da
França vinham avisando a alguns políticos e
dirigentes de empresas para que se protegessem.
Besse, dirigente da Renault, a maior indústria
francesa, onde conduzia uma política de austeri-
dade destinada a suprimir 25 mil empregos, era
uma vítima potencial do terror, mas não aceitou
andar acompanhado de um guarda-costas.
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C.G.C.M.F. n? 76.543.156/0001-80

COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DA ATA DA OCTOGÉSIMA TERCEIRA
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) - DATA: 10 de novembro de 1986. 2) - LOCAL: sede social, à Rua Comendador
Araújo n? 551 - 6? andar, Curitiba (PR). 3) - HORÁRIO: 1 IM ho^.4)-PRESI-
DÊNCIA DA MESA: José Eduardo de Andrade Vieira. 5) - DELIBERAÇÕES TO-
MADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: 5.1 - Aprovada proposta para au-
mento do capital social de CzJ 496.274.338,56 para CzS 545.901772,42. nwharte bo-
nificacâo de 10% (dez por cento), nos seguintes termos: "PROPOSTA DOCONbfc-
LHO DE ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas: Temos a sausfaçâo de subme-
ter à consideração de V.Sas. o aumento do capital social de CzJ 496.274.338,56 para
CzJ 545 901 772,42, mediante bonificação de 10%, na proporção das ações possui-
das, com a apropriação da parcela de CzS 49.627.433,86 a ser retirada das contas: Re-
serva de Capital - Subscrição de Capital - Ágio - CzS 755.937 17; Reservas de Lucros -

Reserva Estatutária - Reserva para Aumento de Capital - CzS 48.871.496,69 e emissão
de 6 203 429.232 ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal, com a conseqüente
reforma do "caput" do artigo 5? do Estatuto Social, o qual passará a tar esta
recSo: "Artigo 5? - O capital da Companhia é de CzJ 545.901.772,42 dividido em
68 237 721 552 ações ordinárias, escriturais, sem valor nominal", obedecidas as se-
auSntes condições: a) - A bonificação deverá ser calculada sobre as ações possuídas pe-
los acionistas na data da realização da Assembléia Geral Extraordinária que apreciar
esta proposta, computadas as negociações efetuadas nas Bolsas de Valores ate o en-
cernunento dos pregões que se realizarem naquela data; b) - Aprovada a proposta pela
Assembléia Geral Extraordinária, a bonificação de 10% será creditada aos Srs. A^io-
nistas após a homologação do respectivo processo pela Junta Comercial do Paraná, c)
- No dia subseqüente à data da realização da Assembléia Geral Extraordinária que
apreciar a proposta, as negociações de ações serão efetuadas ex-direito de bonificação,
d) - Eventuais frações de ações bonificadas serão vendidas pela Companhia na Bolsa
de Valores do Paraná, e) - Sobre as ações bonificadas serão pagos dividendos mensais
relativos ao mês subseqüente ao mês de aprovação do processo pelo órgão fiscaliza-
dor". 5.2 - Que, a referida proposta será submetida à Assembléia Geral Extraordinâ-
ria dós Srs. Acionistas a ser convocada para o próximo mês de dezembro, sendo que a
data será fixada oportunamente. Para cumprimento das disposições legais, esta deci-
são será objeto de comunicado as Bolsas de Valores e à Comissão de Valores Mobüià-
rios - CVM. Para constar, foi lavrado este sumário de ata que lido e achado con.or-
me, vai assinado pelos presentes. 6) - RELAÇÀO DOS PRESENTES: José Eduardo
de Andrade Vieira, Ottorino Marini, Jair Jacob Mocelin, Mário Nascimento de Paula
Xavier, Germano Vilhena de Andrade. .
Certificamos que o presente Sumário foi extraído do livro de Atas de Reuniões do
Conselho de Administração" n? 01, registrado na Junta Comercial do Paraná, sob n.
000494, em 04.01.78.

Curitiba, 10 de novembro de 1986.

BELMIRO VALVERDE JOBIM CASTOR
LUIZ CARLOS SÁLVARO

Diretores

Segurança, tema de feira em Paris
Paris (do correspondente) — A inseguran

ça, sinal dos tempos. Não no Brasil, onde as
injustiças sociais a explicam em parte, mas na
Europa próspera dos anos 80. Senão, como
justificar o sucesso de um salão sui generis que
está sendo realizado em Paris nestes dias:
Euro-Segurança 86? Lá, nada menos do que
107 expositores demonstrarão a 80 mil visitan-
tes desde como transformar sua casa numa
verdadeira fortaleza a dispositivos capazes de
cobrir e fazer explodir até 25 toneladas de
dinamite sem perigo algum.

O crescimento do mercado da segurança
na França fica evidente quando constatamos
que em 1980 havia 46 empresas privadas
ligadas à produção de equipamento de segu-
rança, empregando 9 mil pessoas. Hoje há 15
mil pessoas cm 64 empresas, responsáveis por
um faturamento anual que ultrapassa 2 bilhões
de francos.

Um dos ramos mais prósperos é a instala-
çáo de alarmas contra roubos, que, segundo o
Sindicato Nacional de Instaladores de Alarmas
— há isso na França — vè seus negócios
aumentarem em 10% todos os anos. Só em
alarmas, os franceses gastaram mais 1 bilhão
500 milhões de francos em 85. Até 1990,
estimam os industriais, nada menos do que
20% das residências francesas terão alarmas.

Alguns serão supersofisticados e com algu-
mas conotações inquietantes. Através de um
painel numa delegacia, será possível, por meio
de sensores de fibra óptica, vigiar dois mil
apartamentos. Se alguma porta ou janela for
arrombada ou um alarma acionado, o painel
da delegacia fornecerá instantaneamente o
endereço da anomalia. O inquietante é que o
sistema está a apenas um passo da telelela de
Orwell.

Outra vedete do salão sáo as portas blinda-
das com chapa de aço. Estas portas, segundo a
polícia, seriam responsáveis pela redução do
número de arrombamentos de residências,
verificado em Paris entre 1983, quando houve
59 mil assaltos e roubos em residências, e
1985, quando as ocorrências caíram para 57
mil. ,

Os atentados também vem provocando o
florescimento de outro setor — o de detectores
de armas e bombas. Futuramente, práticas
como a de vasculhar bolsas e sacolas, uma
rotina em qualquer loja parisiense hoje em
dia, serão efetuadas por sensores instalados
nas entradas de lojas de departamentos e

locais públicos, como o metrô Mas isso ainda
é para o futuro. A curto prazo, os promotores
do salão esperam que a oferta de empregos no
setor quintuplique nos próximos anos.

O problema da mentalidade sccuritána
que predomina no salão é que ela tende a
ignorar os problemas da comunidade e a
solidariedade. Cada um quer fechar-se em sua
própria fortaleza, quanto mais inexpugnável
melhor. E nem tudo é muito claro ou seguro
nesse ramo da venda de segurança.

Pessoas como Georges Besse talvez deves-
sem cuidar-se mais, mas por outro lado é
preciso atentar para o risco potencial de ter
algo em torno de 80 mil pessoas contratadas
hoje, na França, como guardas de segurança
Muitos são policiais, andaram armados e nem
todos tem um passado imaculado. '

Uma das empresas mais conhecidas da
França nesse ramo é a Century, acusada várias
vezes de utilizar agentes (e material) da policia
para suas ações particulares. O diretor dessa
sociedade, Glenn Souham — um militante da
extrema-direita muito ligado ao presidente
Ronald Reagan e aos serviços secretos ameri-
canos, a ponto de ter participado da invasão de
Granada —, foi assassinado em setembro. Um
homicídio inexplicável e que, segundo alguns
policiais, permanecerá misterioso.

Refém pode ter
sido libertado

Beirute — O ex-chefe do protocolo da
embaixada francesa no Líbano, Mareei Car-
ton, seqüestrado em 22 de março de 1985, teve
sua libertação anunciada através de um telefo-
nema da organização Justiça Revolucionária
para o jomal As Safir. As autoridades duvi-
dam da autenticidade do anúncio, pois Carton
estaria nas mãos do giupo Jihad e náo da
Justiça Revolucionária.

O embaixador francês em Beirute, Chris-
tian Graeff, nâo recebeu confirmação da liber-
tação de Carton, mas a .r.u.her dele, Denise,
preparou-se para ir até Damasco, onde dois
reféns franceses foram soltos, em 11 de no-
vembro (Camille Soniag e Mareei Coudari).
Carton, de 02 anos, sena libertado por razões
humanitárias, já que esta doente, com proble-
mas no coração.
—— —— -Mn11""—¦¦———

CARTÃO DE CRÉDITO
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Estamos comunicando aos usuários do Cartão de Crédito
Disco/Boulevard, com vencimento em 20/11/86, que por motivos
alheios a nossa vontade, alguns Clientes não receberão seu extrato
mensal a tempo. Para efetuar o seu pagamento, dirija-se ao nosso
endereço mais próximo do seu domicilio e retire o seu extrato.

SÃO CRISTÓVÃO
CAMPO GRANDE

RUA SÃO LUIZ GONZAGA, 170
RUA CAMPO GRANDE, 1.020
RUA HUMBERTO
CASTELO BRANCO, 161
AV. BRASIL, 9.561
LARGO DO MACHADO, 19
RUA MAESTRO PAULO E SILVA, 100
RUA MAXWELL, 300
AV. GUADALAJARA, 3.424
PÇA. NOSSA SENHORA
DO AMPARO,S/N.°
RUA TENENTE JOSÉ DIAS. 460
Obs.: O extrato avulso de pagamento também poderá ser obtido em

qualquer um de nossos endereços, se assim for de sua
conveniência.

-NITERÓI
PENHA

-CATETE
ILHA DO GOVERNADOR
VIU ISABEL
NOVA IGUAÇU

-CASCADURA
CAXIAS
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0 GABINETE DO VICE-
GOVERNADOR

Centrais Elétricas dè Santa
Catarina S. A. — CELESC

SANTA CATARINA

¦o. CONCORRÊNCIA
PUBLICA N° 007/86

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A—Celesc,
com sede a rua Trajano, 18-Ediffcio Berenhauser, em

'Florianópolis-SC, inscrita no CGC MF sob o numero
' 83.878.892/0001-55. torna público aos interessados

que realizará a concorrência pública n° 007/86. com
vencimento original para as 17:30 (dezessete e trinta)

„Jd horas do dia 18 de dezembro de 1986, para a

i¦- t aquisição de condutores elétricos (fios e cabos de
' 

| cobre nu. fios e cabos de alumínio nu. fita de
.'alumínio, fios e cabos de cobre isolados), destinados

• ao programa de distribuição/87.' 
Os interessados poderào retirar o edital e seus

'anexos constituídos de um(01) só volume, no depar-
tamento de suprimentos-Coordenadona de Compras

-da Celesc. a ma Álvaro Carvalho. 15 — 1o andar—
- Florianópolis — SC, no horário das 08:00 às 11:00 e

•das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira,
mediante a apresentação do comprovante do paga-
mento não reembolsável de CzS 500,00 (Quinhentos
cruzados), efetuado única e exclusivamente na tesou-
raria da empresa, instalada a Rua Trajano. n° 18 no 7°
andar, edifício Berenhauser. em Florianópolis-SC
Somente firmas devidamente inscritas no cadastro

geral de fornecedores da Celesc. para o exercício de
1986/1987, poderão tomar parte nesta concorrência
pública.
As firmas interessadas em participar da licitação, e
que nào sejam inscritas no cadastro geral de fornece-
dores da Celesc. deverão apresentar até o dia 08 de
dezembro de 1986. a documentação completa, exigi-
da para tal finalidade.

Florianópolis. 12 de novembro de 1986
Mareio Luiz Guimarães Collaço

Diretor administrativo
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GABINETE DO VICE-
GOVERNADOR

Centrais Elétricas de Santa
Catarina S. A. — CELESC

SANTA CATARINA

CONCORRÊNCIA
PUBLICA N° 008/86

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A —

CELESC, com sede a Rua Trajano. 18 — Edifício
Berenhauser, em Florianópolis-SC, inscrita no
CGC/MF sob o número 83.878.892/0001-55, torna

público aos interessados que realizará a Concor-
rència Pública n° 008/86. com vencimento original

para as 17:30 (dezessete e trinta) horas do dia 18
de dezembro de 1986, para a aquisição de isolado-
res destinados ao Programa Distnbuiçào/87.
Os interessados poderão retirar o Edital e seus
anexos constituídos de um (01) só volume, no
Departamento de Suprimentos. — Coordenadoria
de Compras da CELES, a Rua Álvaro Carvalho. 15

 1o andar — Florianópolis-SC. no horário das
0800 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 horas, de
segunda a sexta-feira, mediante a apresentação do
comprovante do pagamento não rrembolsávcl de
CzS 300,00 (trezentos cruzados), efetuado única e
exclusivamente na tesouraria da empresa, instala-
da a Rua Trajano. n° 18 no 7o andar. Edifício
Berenhauser. em Florianópolis-SC.
Somente firmas devidamente inscritas no Cadas-
tro Geral de Fornecedores da CELESC, para o
exercicio de 1986/1987, poderão tomar parte nes-
ta Concorrência Pública
As firmas interessadas em participar da Licitação,
e que nào sejam inscritas no Cadastro Geral de
Fornecedores da CELESC, deverão apresentar ate
o dia 08 de dezembro de 1986. a documentação
completa, exigida para tal finalidade.

Florianópolis, 12 de novembro de 1986
Mareio Luiz Guimarães Collaço

Diretor Administrativo

Inglaterra recusa
proposta argentina
sobre as Falklands

Londres — O governo britânico reafirmou que a soberania
das ilhas Falklands (Malvinas) não e negociável e chamou de
"diplomacia de megafone" a proposta argentina de cessar as
hostilidades no Atlântico Sul. a fim de abrir caminho.para
"negociações globais" sobre o futuro do arquipélago,

"A 
proposta argentina parece estar condicionada à abertu-

ra de conversações .sobre a soberania. Náo temos nenhuma
dúvida quanto a soberania das Falklands", afirmou o porta-voz
do Ministério do Exterior britânico

Desde a Guerra das Falklands (Malvinas), em 1982, a
vencedora Grá-Bretanha sempre insistiu em que a Argentina
declarasse formalmente o "fim das hostilidades" no Atlaptico
Sul. O governo de Buenos Aires alegava que não precisará
fazè-lo, porque o estado de guerra nunca chegara a ser
oficialmente declarado. Na proposta divulgada terça-feira, os
argentinos voltaram atrás nessa posição, 

"para facilitar o .inicio
das negociações".

Mas a Grá-Bretanha náo parece ter se sensibilizado com o
diplomático recuo argentino O porta-voz da chancelaria brita-
nica disse que aparentemente a proposta de Buenos Aires está
ligada à aceitação da resolução 4021 da ONU. adot_-U por
ampla maioria em novembro de 1985, que recomei '¦_ a
abertura imediata de negociações anglo-argentinas sobre t- < «
os aspectos da questão das Falklands (Malvinas)

Em troca do cessar-fogo tormal. a Argentina pretendia qm
Londres, além de aceitar negociações globais sobre o arquipelá-
go, concordasse com a progressiva 

"eliminação das conseqüên-
cias do conflito" Isso incluiria o fim da zona dc proteção/pjlitar
dc 150 milhas estabelecida pelos britânicos ao redor, das
Falklands (Malvinas), após a guerra de ll>82.

A questáo das Falklands (Malvinas) será discutida na
ONU semana que vem e a Argentina deseja que o secret._r.o-
geral dessa organização, Javier Perez de Cuellar, sqa o
mediador nas desejadas negociações com a Grã-Bretanha.Para
aumentar o impacto diplomático de sua proposta. Buenos Aires
decidiu aceitar os estudos da FAO (a agencia da ONU para
alimentação e agricultura) sobre o uso racional dos recursos
pesqueiros do Atlântico Sul.

Um dos heróis bntànicos da Guerra das Falklands (Malvi-
nas) compareceu ontem a uma corte marcial para explicar como
perdeu documentos militares secretos hâ dois meses quando
levava seu cachorro para um passeio no rio Tâmisa, em
Londres. Os documentos perdidos pelo comandante Anal West
— que participou do desembarque nas ilhas — unham informa-
ções sobre o orçamento da Mannha para 19.7 e foram
encontrados por um jornalista.

Menino com Aids que
mordeu o colega já
pode voltar à escola

Los Angcic-, EUA — O garoto"Rymr-Tticmias, de 5 anos,
contaminado com o vírus da Aids (Síndrome da Deficiência
Imunológica Adquirida), foi reintegrado à escola Santa Rosa
Road, de Atascadero, por decisão da juíza federal Alice-Mane
Stotler. Ryan foi expulso da escola cm setembro por ter
mordido um de seus coleguinhas.

— As provas irrefutáveis apresentadas neste tnbunal
demonstrara que náo há nada a temer por pane deste garotp —
afirmou a juíza da comarca de Los Angeles, acatando um
pedido dos pais de Rvan e da Uniào Americana das Liberdades
Cívicas (ACLU).

Ryan foi contaminado com o virus da Aids em uma
transfusão de sangue, logo apôs seu nascimento. Os pais
lutaram durante 10 meses para que ele fosse aceito na escola e,
uma semana depois de admitido, ele mordeu o coleguinha e foi
expulso.

Os pais e a ACLU apresentaram queixa de discriminação
por parte das autoridades municipais, afirmando que a expulsáo
do garoto era uma decisáo "arbitrária e irracional", que náo
podia ser justificada por qualquer argumento medico. A Aids
ainda é uma doença incurável, que pode ser contraída através
de transfusões sangüíneas ou relações sexuais. Segundo os
médicos, nào há registro de nenhum caso de contagio por
mordidas. ,
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GABINETE DO VICE-

GOVERNADOR
Centrais Elétricas de Santa
Catarina S. A. — CELESC

SANTA CATARINA

Concorrência
Pública N° 009/86

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S/A — CE-
LESC, com sede a Rua Trajano. 18 — Edifício
Berenhauser. em Florianópolis—SC. inscrita no CGC
MF sob o número 83 878 892/0001-55. torna público
aos interessados que realizará a Concorrência Pública
n° 003 86. com vencimento original para às 17 30
(dezessete e tr.nta) horas do dia 11 de dezembro de
1986, para a aquisição de trafos de distribuição,
destinados ao programa Distnbuição'87
Os interessados poderào retirar o Edital e seus
anexos constituic.es de um (01) só volume, no
Departamento de Suprimentos — Coordenadoria de
Compras da CELESC, a Rua Álvaro Carvalho. 15 —•
10° andar — Florianópolis—SC, no horano das 08 00
às 11 00 e das 14.00 às 17:0O horas, de segunda a
sevta-feira. mediante a apresentação do comprovan-
te do pagamento náo reembolsável de CzS 500,00
(quinhentos cruzados), efetuado única e exclusiva-
mente na Tesouraria da Empresa, instalada a Rua
Traiano n° 18 no 7' andar. Edifício Berenhauser, em
Florianópolis—SC
Somente firmas devidamente inscritas no Cadastro
Geral de fornecedores da CELESC, para o exercicio
de 1986 1987, poderão tomar parte nesta Concorrên-
cia Pública.
As firmas interessadas em participar da licitação, e
que não sejm inscritas no cadastro gerai de fornece-
dores da CELESC, deverão apresentar até o dia 02 de
dezembro de 1986. a aocumentação completa, exigi-
da para tal finalidade

Florianópolis, 12 de novembro de 1986
Mareio Luiz Guimarães Collaço

Diretor Adminstrativo

Artista pacifista — Setenta pessoas, entre elas o ator
Martin Sheen. foram detidas e acusadas de perturbar a ordem
pública durante manifestação na entrada de um campo, de
provas nucleares no estado de Nevada. Sheen, que trabalhou
nos filmes Apocaiypse Now e Gandhi, cruzou a linha que
assinala os limites proibidos ao público de um prédio do
Departamento de Energia. "Minha única culpa e ter mantido 4n
anos de silêncio, contribuindo para a religião nacional do
armamentismo", disse o ator.

Gordura — Um tribunal de Providence, Rhode Island, nos
Estados Unidos, deu à estudante de enfermagem Sharon
Russell, de 22 anos, o direito de processar sua escola, á Salve
Regina, c pedir indenização de 2 milhões de dólares^por
distúrbios emocionais que sofreu ao ser expulsa, por não
conseguir emagrecer. Sharon, atualmente com 135 qujlos,
assinou contrato para estudar comprometendo-se a emagrecer
pelo menos um quilo por semana. Mas nâo conseguiujj foi
expulsa. O juiz Bruce Sclya achou que a escola "agiu cora total
desprezo pela possibilidade de que o equilíbrio psicológico de
uma jovem obesa pudesse ser destruído".

Ciúme — Shawn Small, 27 anos. entregou num escritório
dc San Francisco. Estados Unidos, um buquê de flores que
posteriormente explodiu, ferindo duas mulheres não identifica-
das, uma das quais, segundo a polícia, seria a ex-mulher do
atual amante do criminoso. Ele tentou ainda fazer o mesmo na
residência dos pais da mulher, mas teve de fugir. Está .êndo
procurado pela polícia.

Pinochet — O general Augusto Pinochet está ajudando os
grupos da ultradireita espanhola, afirmou o semanário de Madri
Cambio 16. Segundo a revista, Pinochet recebeu em audiência
oficial, setembro passado, o líder extremista espanhol Jaime
Alonso, "um dos homens mais vigiados pelos serviço de
informação do país". Alonso é presidente da Força Nacional de
Trabalho, único grupo da extrema direita que se mantém
organizado na Espanha, com 30 md militantes.

Embaixador negro — Edward Perkins, o prifteiro
embaixador americano negro a ser designado para a Africa do
Sul, chegou ontem a Johannesburgo para assumir o posto K num
momento em que as relações entre os dois países estão bastante
difíceis. O secretário de Estado amencano George Shultz disse
a Perkins que sua missáo é negociar a democratização do regime
racista de Pretória.

Diálogo — Um representante da guerrilha comunista
filipina telefonou aos negociadores do governo anunciando a
disposição de retornar os entendimentos em busca de um
cessar-fogo, anunciou Teofisto Guigona, um dos integrantes
da comissão governamental de negociação. O diálogo, inicia-
do a 5 de agosto, havia sido suspenso na sexta-feirar em
protesto da Frente Democrática Nacional (comunista) e de
seu braço armado, o Novo Exército do Povo, contra o
assassinato do lider político e sindical de esquerda Rolando
Olalia.

Explosões em Paris — Nove bombeiros ficSTam
feridos no incêndio provocado pela explosão de garrafas de
oxicénio em um anexo do Ministério de Relações de Exterio-
res. A explosão ocorreu acidentalmente quando os bombeiros
apagavam um princípio de incêndio no último andar do
prédio. Três bombeiros estão em estado grave.
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acreditam na versão de Reagan sobre Irão Pyongyang, Coréia do Norte — Foto da AFP

Los Angeles — Uma pesquisa do
jornal Los Angeles Times mostrou
que apenas 86% dos americanos não
acreditam nas palavras do presidente
Reagan de que as armas que ele
mandou para o Irã não foram em
troca dos três reféns libertados no
Líbano. Só 14% se deixaram con-
vencer pelo discurso de Reagan na
TV. Mesmo assim, o porta-voz da
Casa Branca, Larry Speakes, afir-
mou que o presidente não passa por
qualquer crise de credibilidade por-
que 

"nós falamos a verdade".

A pesquisa do jornal mostrou
que pouco mais da metade dos ame-
ricanos — 54% — acreditam cm
tudo que Reagan diz. A pesquisa dos
Los Angeles Times admitia três res-
posta: (a) a declaração pode ser
tecnicamente verdadeira mas, na
realidade, é dúbia; (b) a declaração é
verdadeira e (c) a declaração é es-
sencialmentc falsa.

Indagado sobre a troca dc armas
por reféns e se tal operação tinha
ficado nos termos legais, 49% e
44%, respectivamente, ficaram com
a primeira opção, 30% e 29% fica-
ram com a segunda opção, 14% e
29% acreditaram no presidente.

Em Washington, ao ser indagado
repetidamente sobre a questão da
credibilidade, Speakes acabou desa-
bafando que a Casa Branca não fez
nenhuma pesquisa sobre o assunto.
Depois foi a vez do presidente: os
jornalistas lembraram que o chefe da

.•Casa Civil, Donald Regan, compa-
rou os esforços do governo para
explicar a operação com o Irã à uma
equipe de limpeza que sai atrás de

um desfile, limpando toda a sujeira
do chão:

"É isso que eu vou tentar fazer
na quarta-feira (hoje) à noite quan-
do me reunir com vocês", afirmou
Reagan, referindo-se à entrevista co-
letiva que dará hoje cm Washington.

Speakes garantiu que o embargo
na venda dc armas ao Irã, cm vigor
desde 1979, continua valendo c que
Reagan, no dia 17 dc janeiro, assi-
nou um documento autorizando ex-
ceções que 

"apenas levantaram a
cortina duas ou três vezes" para o
envio de armas para Teerã.

O jornal The Washington Post
informou que a operação Irá come-
çou cm junho dc 1985, quando o
Conselho de Segurança Nacional dis-
tribuiu um relatório secreto que re-
comendava posição mais flexível etn
relação ao Irã. O documento se
baseava num memorando da CIA,'
datado de 17 dc maio de 1985, aler-
tando que a União Soviética já esta-
bclecera relações com algumas fac-
ções iranianas que poderiam ascen-
der ao poder após a morte do aiatolá
Khomeiny.

A CIA recomendou que os Esta-
dos Unidos tentassem recuperar o
terreno perdido, encorajando os
aliados americanos a estabelecerem
relações comerciais com o Irã, in-
cluindo a venda de equipamentos
militares e ainda que houvesse uma
flexibilidade no embargo à venda de
armas.

O Post não diz qual foi a reação
de Shultz mas afirma que o secreta-
rio da Defesa, Caspar Weinberger,
escreveu "absurdo" no relatório.

Funcionários do Pentágono, cônsul-
tados ontem pela agencia Reuters,
disseram que Weinberger escreveu
"isso é um absurdo" porque ele não
acredita cm mudanças fundamentais
no Irã c nem que se possa tratar com
aquele país dc maneira racional.

Os informantes disseram à Reu-
ters que Weinberger continuava um
leal integrante do governo Reagan e
que, na questão iraniana, o secreta-
rio fez sua parte, atendendo ã ordem
do presidente. Um funcionário afir-
mou que Weinberger vê o desenrolar
dos fatos "mais com tristeza do que
com raiva".

Nota-se aí claramente um esfor-
ço dos auxiliares de Weinberger para
diferenciá-lo do seu maior rival no
governo, George Shultz, que se ma-
nifestou claramente contra a opera-
ção e está cercado de rumores de que
deixará o governo.

A pressão sobre a Casa Branca
continua considerável. Nos últimos
três meses, o governo Reagan foi
abalado pela revelação dc que se
planejava uma campanha de desin-
formação contra a Líbia, pela perda
da maioria no Senado, passando a
oposição democrata a controlar as
duas casas do Congresso, e agora
com a operação Irã.

Um líder republicano (partido de
Reagan), que a agência Reuters não
identificou, disse que esses três epi-
sódios conferem um lame duck status
ao presidente. Lame duck, literal-
mente, pato manco, é a situação de
um presidente em fim de mandato e
que não pretende ou não pode mais
se reeleger: até cafezinho fica difícil
de arranjar.

Shultz decide deixar o governoArm nun ***

Bernard Gwertzman
The New Yori( Times

Nova Iorque — O secretário de
Estado americano, George Shultz, de-
cidiu renunciar ao cargo por discordar
do envio de armas ao Irã, segundo seus
assessores. Shultz afirmou que, por
lealdade a Reagan, esperará que a
controvérsia atual diminua para então
apresentar sua demissão, informaram
os funcionários.

No domingo, Shultz falou clara-
mente sobre a possibilidade de renun-
ciar, o que fez a política da Casa Branca
pender para seu lado, pelo menos por
enquanto. Apesar de Reagan ter falado
segunda-feira que não tem mais planos
de mandar armas ao Irã, isso não foi
suficiente para desfazer uma decisáo de
deixar o governo.

Apesar disso, os assessores do se-
cretârio disseram que, na entrevista de
domingo, Shultz estava mandando um
recado e obteve resultados positivos:
Reagan assistiu à entrevista no progra-
ma Face The Nation (CBS-TV) e decla-
rou na segunda-feira que o Irã não
receberia mais armas.

Só nào ficou claro se se trata de um
retorno do governo à política que exis-
tia antes dos carregamentos para o Irã,
que começaram sob forte oposição do
Departamento de Estado. A entrevista
do presidente Reagan hoje à noite será
ouvida com muita atenção por Shultz, à
espera de uma inequívoca demonstra-
ção de apoio às suas posições.

Alguns funcionários acham que tal
declaração poderá persuadir Shultz a
continuar no posto, mas altos funciona-
rios acreditam que, aconteça o que
acontecer, a decisáo de Shultz é irrevo-
gável e só não será anunciada agora
para não agravar as coisas para Reagan.
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Shultz não sabia do envio
de armas para o Irã

Shultz fez a mesma coisa durante o
governo Nixon em 1973, quando deci-
diu deixar a Secretaria do Tesouro em
protesto contra a reimposição do con-
trole de preços e salários mas, em
atençáo a Nixon, decidiu continuar
mais um ano.

A especulação sobre. a saída de
Shultz tinha amainado quando, no do-
mingo, indagado no Face The Nation,
se pretendia renunciar, ele respondeu:

"Oh, eu conversei com o presiden-
te. Eu sigo à risca suas ordens e tudo
que eu tiver a dizer a respeito direi a
ele."

Os assessores de Shultz disseram
que ele acha sua situação insustentável
porque ficou claro que a operação com
o Irã foi feita contra sua vontade e ele
náo foi informado das iniciativas que
um pequeno grupo de funcionários da
Casa Branca e da CIA estava tomando
em relaçào a Teerã.

Numa ridade onde a posse de infor-
mações é sempre relacionada com o
poder, a admissão pública de Shultz,
em cadeia de televisão, que tinha ape-
nas informações fragmentárias sobre a
questão com o Irã foi uma confissão de
impotência numa área crucial da politi-
ca externa.

Mais grave ainda: Shultz afirmou
também na televisão que se opunha ao
envio de mais armas para o Irã mas não
podia falar pelo govemo. Como ele é o
principal porta-voz de Reagan para a
política externa, essa declaração assu-
me graves proporções.

Nessa mesma entrevista, Shultz
classificou o envio de armas de "discuti-
vel", o que lhe valeu uma reprimenda
pública do porta-voz da Casa Branca,
Larry Speakes: "O responsável pela
política externa é Reagan, não Shultz".
Speakes disse que o envio de mais
armas não estava descartado mas, horas
depois, Reagan dizia que isso não acon-
teceria mais.

A renúncia de Shultz seria um duro
golpe para o governo, devido à concei-
tuada reputação dele no Congresso e
entre vários dirigentes estrangeiros e ao
papel desempenhado nas negociações
de desarme com a União Soviética.

O moral no Departamento de Esta-
do raramente anda alto mas, nos últi-
mos dias, está mais baixo que o costu-
me. Para agravar as coisas, cortes orça-
mentários severos, combinados com
uma nova política de pessoal, antecipa-
ram a aposentadoria de 150 dos mais
experientes funcionários. Tudo isso re-
força a impressão de que a política
externa americana saiu do curso e uma
última informação confirma tudo: o
Departamento também náo sabia do
envio secreto de armas para os contras
nicaragüenses.

Accra, Bangladesh — Foto da AP
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de AccraDuas jovens vestidas à moda muçulmana exibem o retrato do papa numa rua

Papa inicia viagem mais longa ao exterior
Cidade do Vaticano — O papa Joào

Paulo II iniciou ontem a mais longa
viagem apostólica de seus oito anos de
pontificado, dc 14 dias de duração, du-
rante os quais percorrerá 48 mil 974
quilômetros, visitará 18 cidades de seis
países c pronunciará 57 discursos. O papa
mudará de clima e fuso horário várias
vezes, andará de avião, helicóptero, au-
tomóvel e no seu papamóvel, que substi-
tuiu a tradicional cadeira gcstat.oria, e
será recebido por chefes de Estado e de
governo de todos os paises visitados.

Durante sua 324 viagem internado-
nal, o papa visitará Bangladesh (de 19 a
20 de novembro), Cingapura (dia 20),
ilhas Fiji (21-22), Nova Zelândia (22-24),
Austrália (24 novembro - 1° de dezem-
bro), e ilhas Seychclles, no Oceano Indi-

co, a nordeste dc Madagascar, onde no
dia Io fará uma escala dc cinco horas
antes de retornar a Roma. Na Austrália,
onde permanecerá uma semana, o ponti-
Cce se reunirá com indígenas em Alice
Springs, no centro do país. Na Nova
Zelândia, o papa se avistará com os
índios maoris.

Os temas da paz e da solidariedade,
especialmente para os países assolados
pela fome, dominarão os primeiros dos
seus 57 discursos, mas ele certamente se
referirá a problemas de bío-ética durante
seu encontro com ginecologistas da cida-
de de Melbourne, na Austrália, conside-
rada a capital das experiências de insemi-
nação artificial e do congelamento de
embriões, dois tópicos que pieocupam a
Santa Sc.
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Kim (D) dá as boas-vindas no aeroporto ao presidente Batmunkh, da Mongólia

Líder norte-coreano aparece e
acaba com boatos de sua morte

Seul — O presidente da Coréia do
Norte, Kim II Sung, saudável e sorriden-
te, recebeu no aeroporto de Pyongyang o
presidente da Mongólia, Zhambyn Bat-
munkh, desmentindo a notícia de que
fora morto, espalhada pelo governo da
Coréia do Sul. A cerimônia foi transmiti-
da posteriormente pela televisão.

Um porta-voz da embaixada norteco-
reana em Pequim acusou o "governo
titere de Seul e o imperialismo america-
no" de disseminarem notícias falsas, com
o objetivo de desviarem a atenção do
povo sul-coreano de seus problemas do-
mestiços. Negou tivesse ocorrido qual-
quer tentativa de golpe contra Kim.

Um diplomata ocidental em Pyon-
gyang disse ter tido o primeiro indicio de
que Kim estava bem quando viu estende-
rem no aeroporto o tapete vermelho
especial do presidente, com um brasão
dourado. Pouco depois chegava Kim, de
74 anos."Ele 

parecia melhor do que nunca"
comentou o diplomata.

Muitos sul-coreanos pareciam decep-
cionados ao saberem da aparição de Kim,
o arquiinimigo durante os três anos da
guerra entre as duas coréias (1950-1953).
Na véspera os jornais dc Seul haviam
anunciado sua morte em grandes man-
chetes. Mesmo assim o governo sul-

URSS ameaça retomar
teste nuclear em 87

Moscou— A União Soviética poderá
recomeçar os testes nucleares em janeiro
do ano que vem, interrompendo a mora-
tória unilateral decretada há um ano e
meio, se até lá não houver um acordo
com os Estados Unidos sobre a questáo.
Viktor Karpov, chefe da delegação sovié-
tica nas negociações de desarmamento,
advertiu que a "paciência da URSS está
chegando ao fim".

"Concordamos cm assinar com os
EUA um acordo independente do pacote
que apresentamos em Reikjavik (no cn-
contro de Gorbachev e com Reagan),
para limitar os testes nucleares, embora
nossa intenção seja proibi-los definitiva-
mente", afirmou Karpov, numa entrevis-
ta coletiva na capital soviética.

Apesar de criticar a postura da Casa
Branca, Viktor Karpov usou um tom
conciliador demonstrando ter esperanças
de que as duas superpotências cheguem a

um acordo. Ele defendeu a decisáo sovié-
tica de negociar cm bloco o pacote apre-
sentado em Reikjavik. A URSS só aceita
um acordo de reduçáo de armamentos
que inclua todos os tipos de armas nu-
cleares e o projeto Guerra nas Estrelas.

Em Washington, o secretário da
Energia, John Herrington, disse que os
Estados Unidos váo pressionar o governo
soviético para obter informações sobre
duas usinas nucleares que estáo sendo
construídas cm Cuba e garantias de que
elas náo seráo asadas para a produçáo de
armas atômicas.

Segundo Herrington. a URSS se
comprometeu a enviar detalhes sobre o
padráo de segurança das usinas e suas
características estruturais no encontro da
Agência Internacional de Energia Atômi-
ca (AIEA), em Viena, setembro passa-
do. "Ainda náo recebemos essas iníor-
mações", disse o secretário.

Teste radioativo em
presos provoca câncer

Washington — Experiências dc apli-
cação de radioatividade cm voluntários
de duas prisões americanas, realizadas
entre 1963 e 1971 por cientistas contrata-
dos pela Comissão de Energia Atômica
para determinar os efeitos de uma even-
tual guerra nuclear na fertilidade masculi-
na, poderão causar câncer nos testículos
dos que se submeteram aos testes.

A revelação consta de um relatório
do governo federal publicado pela revista
Spokesman Review, que requereu acesso
ao documento (de 1976) com base na lei
de liberdade de informação. Os internos
— 60 da Washington State Penitentiary e
67 da Oregon State Prison — foram
pagos e advertidos sobre o perigo, segun-
do o documento, que prevê a possibilida-
de de surgimento de tumores nos testícu-
los em prazo de 25 a 30 anos a partir das
experiências.

A revista afirma, no entanto, que as
autorizações assinadas pelos voluntários
não contém qualquer advertência a res-
peito. Funcionários federais sustentam,
por outro lado, que apesar de requeridos
no relatório exames posteriores de acom-
panhamento periódico dos voluntários,
estes nunca foram realizados.

Os testes foram divulgados há 10
anos,mas voltaram ao noticiário em se-
tembro, quando o Departamento de
Energia encaminhou suas conclusões a
um grupo de cientistas que estuda os
efeitos da radioatividade sobre a saúde.
James Robertson, diretor da Divisão de
Saúde do Departamento de Energia, afir-
ma que a referência à possibilidade de
tumores é apenas "especulação", não
havendo casos conhecidos.

EUA suspendem ajuda a
vizinhos da Nicarágua

No continente australiano, os organi-
zadores do roteiro estabeleceram um
denso programa nas oito principais cida-
des do país, todas no litoral, salvo Alice
Springs, no centro da ilha. Estão previs-
tos encontros com todas as comunidades
religiosas, inclusive de aborígines. e com
a comunidade hebraica.

O papa, de 66 anos, terá sua extraor-
dináría energia posta à prova no conti-
nente australiano, onde enfrentará tem-
peraturas medidas de 34"C à sombra e
terá de se deslocar de aviào e helicóptero
constantemente para cumprir a parte
mais tstafante de sua visita de 14 dias.
que começou ontem em Dacca, Bangla-
desh, onde os católicos constituem ape-
nas 0,2fr da população.

Washington — Os Estados Unidos
não poderão fornecer aos seus aliados na
América Central a ajuda de 300 milhões
de dólares aprovada em julho pelo Con-
gresso, disseram funcionários do Depar-
tamento de Estado. A proposta dessa
ajuda adicional a El Salvador, Honduras.
Guatemala e Costa Rica facilitou a apro-
vação dos 100 milhões de dólares para os
contras. As duas dotações faziam parte
do mesmo pacote.

Os funcionários explicaram que o
govemo nâo poderá cumprir o compro-
misso assumido com seus aliados centro-
americanos por causa das restrições orça-
mentárias à ajuda externa, aprovadas
semanas depois do pacote de auxílio aos
contras nicaragüenses. "Não há mais di-
nheiro disponivei", afirmou James Mi-
chel, secretário de Estado adjunto para
Assuntos Interaraericanos.

Com a proposta de conceder a ajuda
adicional de 3O0 milhões de dólares para
a América Central, o presidente Reagan
visou convencer seus opositores no Con-
gresso de que- nào estava preocupado
apenas com a lula contra o govemo
sandinista, mas também com a estabtlida-
de dos outros países da região.

Altos oficiais dos exércitos de El
Salvador, Honduras e Guatemala chega-
ram ontem à Cidade do Panamá, para
discutir a possibilidade de reativação do
Conselho de Defesa Centro-Americano
(Condeca), com o objetivo de defender a
região do comunismo ou de uma agressão
externa. O Condeca foi enado em 1964,
sob inspiração do antigo ditador nicara-
füense Anastasio Somoza, mas permane-
ceu praticamente inativo após a guerra
entre Honduras e El Salvador, em 1969.

coreano continua insistindo cm que os
alto-falantes de unidades militares norte-
coreanas na fronteira divulgaram a noti-
cia do alentado e sugerem que pode estar
em andamento uma rebelião contra Kun.
apesar da calma em todo o pais.

A policia sul-coreana dissolveu com
violência era Seul uma manifestação de
80 padres, que diante da sede do partido
do presidente Chun Dix> Hwan pediam o
fim da ditadura e a convocação de ela-
ções. Foram presos 50 religiosos.

Ao mesmo lempo, cerca de 1 mil 500
pastores protestantes se reuniam num
templo da capital, para pedir o fim da
repressão e reformas democráticas.

Anistia revela
torturas no
Afeganistão

Londres — Um relatório da Anistia
Internacional sobre a situaçáo dos presos
políticos no Afeganistão denuncia que a
tortura é regularmente praticada em ins-
taJaçóes do serviço secreto (Khad), pn-
sões e quartéis, freqüentemente na pre-
sença de militares soviéticos.

Anistia Internacional "acredita que a
tortura no Afeganistão é generalizada c
sistemática", e em muitos casos os anti-
gos presos entrevistados "afirmam 

que
pessoal soviético esteve presente durante
as torturas e participou ou dirigiu inteiro-
gatórios, enquanto a aplicação física das
torturas é deixada aos afegáos".

Segundo as testemunhas (também
antigos funcionários), as formas de tortu-
ra mais comuns sáo os espancamentos c
choques elétricos, mas há casos de mu-
lheres encarceradas na presença de cada-
veres. Os antigos presos entrevistados e
atualmente refugiados na índia, no Pa-
quistão e na Europa pediram anonimato.

A organização sediada cm Londres
exorta as autoridades soviéticas a putli-
car ordens para que suas forças no Afegã-
nistão náo tolerem a tortura e a investigar
as alegações de que pessoal soviético esta
envolvido nessas práticas.

J

EUA estudam
desinformação
na universidade

Boston — Lawrence Martin conta
que, no início de sua caneira como
agente secreto tcheco, quando tinha o
nome de Ladislau Bittman, ajudou a
alterar velhas fichas nazistas, jogadas
depois num lago perto da fronteira com a
Alemanha Ocidental. Dias mais tarde,
uma equipe da televisão tcheca. suposta-
mente investigando antigas lendas sobre
o lago, pescou com rede os documentos e
os usou para acusar alguns destacados
politicos da Alemanha Ocidental de cn-
minosos de guerra.

A operação constitui um exemplo
clássico de uma campanha de desintor-
mação conduzida pelos soviéticos, afirma
Martin — e ele utilizou o caso para
ilustrar o curso que dá na Universidade
de Boston, intitulado Desinformação e a
imprensa.

Na semana passada Martin também
abriu oficialmente o que ele chama de
Primeiro Centro Nacional para o Estudo
da Desinformação, na mesma universida-
de. Martin mudou de nome ao pedir asilo
nos Estados Unidos, depois da invasão
soviética da Tcheco-Eslováquia, em
1%8. Ele acredita que o centro poderá
servir como um importante pára-choque
contra as sistemáticas campanhas soviéti-
cas de desinformação, as quais, segundo
ele, estào enfraquecendo o papel dos
Estados Unidos no mundo.

John R. Silber. reitor da Universida-
de de Boston, encorajou a fundação do
centro. Acredita que a instituição poderá
ser útil para determinar "até que ponto a
manipulação de informações é essencial
para a sobrevivência dos Estados
Unidos"."A democracia pode ser enfraqueci-
da por seus próprios princípios, em face
das técnicas totalitárias" acredita ele.
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Americanos não acreditam na versão de Reagan sobre Irã
Los Angeles — Uma pesquisa do

jornal Los Angeles Times mostrou
que apenas 86% dos americanos não
acreditam nas palavras do presidente
Reagan de que as armas que ele
mandou para o Irã não foram em
troca dos três reféns libertados no
Líbano. Só 14% se deixaram con-
vencer pelo discurso de Reagan na
TV. Mesmo assim, o porta-voz da.
Casa Branca, Larry Speakes, afir-
mou que ò presidente não passa por
qualquer crise dc credibilidade por-
que 

"nós falamos a verdade".

A pesquisa do jornal mostrou

que pouco mais da metade dos ame-
ricanos — 54% — acreditam em
tudo que Reagan diz. A pesquisa dos
Los Angeles Times admitia três res-

posta: (a) a declaração pode ser
tecnicamente verdadeira mas, na
realidade, é dúbia; (b) a declaração é
verdadeira e (c) a declaração 6 es-
sencialmcntc falsa.

Indagado sobre a troca de armas

por reféns e se tal operação tinha
ficado nos termos legais, 49% e
44%, respectivamente, ficaram com
a primeira opçáo, 30% e 29% fica-
ram com a segunda opção, 14% e
29% acreditaram no presidente.

Em Washington, ao ser indagado
repetidamente sobre a questão da
credibilidade, Speakes acabou desa-
bafando que a Casa Branca não fez
nenhuma pesquisa sobre o assunto.
Depois foi a vez do presidente: os

, . jornalistas lembraram que o chefe da
Casa Civil, Donald Regan, compa-

•'rou os esforços do governo para
explicar a operação com o Irã à uma
equipe de limpeza que sai atrás de

um desfile, limpando toda a sujeira
do chão:

"É isso que cu vou tentar fazer
na quarta-feira (hoje) à noite quan-
do me reunir com vocês", afirmou
Reagan, referindo-se à entrevista co-
letiva que dará hoje em Washington.

Speakes garantiu que o embargo
na venda de armas ao Irã, cm vigor
desde 1979, continua valendo e que
Reagan, no dia 17 de janeiro, assi-
nou um documento autorizando ex-
ceções que 

"apenas levantaram a
cortina duas ou três vezes" para o
envio de armas para Teerã.

O jornal The Washington Post
informou que a operação Irã come-
çou em junho de 1985, quando o
Conselho de Segurança Nacional dis-
tribuiu um relatório secreto que rc-
comendava posição mais flexível em
relaçáo ao Irã. O documento se
baseava num memorando da CIA,
datado de 17 de maio de 1985, aler-
tando que a União Soviética jâ esta-
belecera relações com algumas fac-
ções iranianas que poderiam ascen-
der ao poder após a morte do aiatolá
Khomeiny.

A CIA recomendou que os Esta-
dos Unidos tentassem recuperar o
terreno perdido, encorajando os
aliados americanos a estabelecerem
relações comerciais com o Irã, in-
cluindo a venda de equipamentos
militares e ainda que houvesse uma
flexibilidade no embargo à venda de
armas.

O Post não diz qual foi a reação
de Shultz mas afirma que o secreta-
rio da Defesa, Caspar Weinberger,
escreveu "absurdo" no relatório.

Funcionários do Pentágono, cônsul-
tados ontem pela agência Reuters,
disseram que Weinberger escreveu
"isso é um absurdo" porque ele não
acredita em mudanças fundamentais
no Irã c nem que se possa tratar com
aquele país de maneira racional.

Os informantes disseram à Reu-
ters que Weinberger continuava um
leal integrante do governo Reagan e
que, na questão iraniana, o secreta-
rio fez sua parte, atendendoâ ordem
do presidente. Um funcionário afir-
mou que Weinberger vê o desenrolar
dos fatos "mais com tristeza do que
com raiva".

Nota-se aí claramente um esfor-
ço dos auxiliares de Weinberger para
diferenciá-lo do seu maior rival no
governo, George Shultz, que se ma-
nifestou claramente contra a opera-
çâo e está cercado de rumores de que
deixará o governo.

A pressão sobre a Casa Branca
continua considerável. Nos últimos
três meses, o governo Reagan foi
abalado pela revelação de que se
planejava uma campanha de desin-
formação contra a Líbia, pela perda
da maioria no Senado, passando a
oposição democrata a controlar as
duas casas do Congresso, e agora
com a operação Irá.

Um líder republicano (partido de
Reagan), que a agência Reuters não
identificou, disse que esses três epi-
sódios conferem um lame duck status
ao presidente. Lame duck, literal-
mente, pato manco, é a situação de
um presidente em fim de mandato e
que não pretende ou não pode mais
se reeleger: até cafezinho fica difícil
de arranjar.

__É____ÉÊ_

Shultz decide deixar o governo
Arquivo

Bernard Gwertzman
The New York Tlme3

Nov» Iorque — O secretário de
Estado americano, George Shultz, de-
cidiu renunciar ao cargo por discordar
do envio de armas ao Irã, segundo seus
assessores. Shultz afirmou que, por
lealdade a Reagan, esperará que a
controvérsia atual diminua para então
apresentar sua demissão, informaram
os funcionários.

No domingo, Shultz falou clara-
mente sobre a possibilidade de renun-
ciar, o que fez a política da Casa Branca
pender para seu lado, pelo menos por
enquanto. Apesar de Reagan ter falado
segunda-feira que não tem mais planos
de mandar armas ao Irã, isso não foi
suficiente para desfazer uma decisão de
deixar o governo.

Apesar disso, os assessores do se-
cretáno disseram que, na entrevista de
domingo, Shultz estava mandando um

. recado e obteve resultados positivos:
Reagan assistiu à entrevista no progra-
ma Face The Naüon (CBS-TV) e decla-
rou na segunda-feira que o Irã não
receberia mais armas.

Só não ficou claro se se trata de um
retorno do governo à política que exis-
tia antes dos carregamentos para o Irã,
que começaram sob forte oposição do
Departamento de Estado. A entrevista
do presidente Reagan hoje à noite será
ouvida com muita atenção por Shultz, à
espera de uma inequívoca demonstra-

-çào de apoio às suas posições.
Alguns funcionários acham que tal

declaração poderá persuadir Shultz a
continuar no posto, mas altos funciona-
rios acreditam que, aconteça o que
acontecer, a decisão de Shultz é irrevo-
gável e só não será anunciada agora
para não agravar as coisas para Reagan.
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Shultz não sabia do envio
de armas para o Irã

Shultz fez a mesma coisa durante o
governo Nixon em 1973, quando deci-
diu deixar a Secretaria do Tesouro em
protesto contra a reimposição do con-
trole de preços e salários mas, em
atenção a Nixon, decidiu continuar
mais um ano.

A especulação sobre a saída de
Shultz tinha amainado quando, no do-
mingo, indagado no Face The Nation,
se pretendia renunciar, ele respondeu:

"Oh, eu conversei com o presiden-
te. Eu sigo à risca suas ordens e tudo
que eu tiver a dizer a respeito direi a
ele."

Os assessores de Shultz disseram
que ele acha sua situação insustentável
porque ficou claro que a operação com
o Irã foi feita contra sua vontade e ele
não foi informado das iniciativas que
um pequeno gnipo de funcionários da
Casa Branca e da CIA estava tomando
em relação a Teerá.

Numa cidade onde a posse de infor-
mações 6 sempre relacionada com o
poder, a admissão pública de Shultz,
em cadeia de televisão, que tinha ape-
nas informações fragmentárias sobre a
questão com o Irã foi uma confissão de
impotência numa área crucial da políti-
ca externa.

Mais grave ainda: Shultz afirmou
também na televisão que se opunha ao
envio de mais armas para o Irã mas não
podia falar pelo governo. Como ele é o
principal porta-voz de Reagan para a
politica externa, essa declaração assu-
me graves proporções.

Nessa mesma entrevista, Shultz
classificou o envio de armas de "discuti-
vel", o que lhe valeu uma reprimenda
pública do porta-voz da Casa Branca,
Larry Speakes: "O responsável pela
política externa é Reagan, não Shultz".
Speakes disse que o envio de mais
armas não estava descartado mas, horas
depois, Reagan dizia que isso náo acon-
teceria mais.

A renúncia de Shultz seria um duro
golpe para o governo, devido à concei-
tuada reputação dele no Congresso e
entre vários dirigentes estrangeiros e ao
papel desempenhado nas negociações
de desarme com a União Soviética.

O moral no Departamento de Esta-
do raramente anda alto mas, nos últi-
mos dias, está mais baixo que o costu-
me. Para agravar as coisas, cortes orça-
mentários severos, combinados com
uma nova política de pessoal, antecipa-
ram a aposentadoria de 150 dos mais

.experientes funcionários. Tudo isso rc-
força a impressão de que a política
externa americana saiu do curso e uma
última informação confirma tudo: o
Departamento também não sabia do
envio secreto de armas para os contras
nicaragüenses.

Uma — Foto da Reuters
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Policiais antimotim peruanos gol-
peiam com cassetetes de borracha
o deputado do partido da Esquer-
da Unida e presidente da Comis-
são de Mineração, Manuel Cor-
tez, durante manifestação de mi-

'..Aheiros em frente ao Ministério da
, ^Economia em Lima. Aproxima-

damente 400 mineiros marcha-
¦¦ ¦ ram alé o prédio do ministério, a

600 metros do Palácio presiden-
,. ciai, em protesto por salários e

pela reabertura de locais de traba-
lho. Houve choques violentos

- com as tropas antimotim e muitos

ficaram feridos. Não foi divulga-
do o número de prisões nem de

feridos

João Paulo II começa
sua viagem mais longa

Cidade do Vaticano — O papa João
Paulo II iniciou ontem a mais longa
viagem apostólica de seus oito anos de
pontificado, de 14 dias de duraçáo, du-
rante os quais percorrerá 48 mil 974
quilômetros, visitará 18 cidades de seis
países e pronunciará 57 discursos. O papa
mudará de clima e fuso horário várias
vezes, andará de avião, helicóptero, au-
tomóvel e no seu papamóvel, que substi-
tuiu a tradicional cadeira gestat.oria, e
será recebido por chefes de Estado c de
governo de todos os países visitados.

Durante sua 32a viagem internacio-
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Kim (Df dá as boas-vindas no aeroporto ao presidente Batmunkh, da Mongólia
"*_

Líder norte-coreano aparece e
acaba com boatos de sua morte

Seul — O presidente da Coréia do
Norte, Kim 11 Sung, saudável e sorriden-
te, recebeu no aeroporto de Pyongyang o
presidente da Mongólia, Zhambyn Bat-
munkh, desmentindo a notícia de que
fora morto, espalhada pelo governo da
Coréia do Sul. A cerimônia foi transmiti-
da posteriormente pela televisão.

Um porta-voz da embaixada norteco-
reana em Pequim acusou o "governo
títere de Seul e o imperialismo america-
no" de disseminarem noticias falsas, com
o objetivo de desviarem a atenção do
povo sul-coreano ue seus problemas do-
mestiços. Negou tivesse ocorrido qual-
quer tentativa de golpe contra Kim.

Um diplomata ocidental cm Pyon-
gyang disse ter tido o primeiro indício de
que Kim estava bem quando viu estende-
rem no aeroporto o tapete vermelho
especial do presidente, com um brasão
dourado. Pouco depois chegava Kim, de
74 anos."Ele 

parecia melhor do que nunca"
comentou o diplomata.

Muitos sul-coreanos pareciam decep-
cionados ao saberem da aparição de Kim,
o arquiinimigo durante os três anos da
guerra entre as duas coréias (1950-1953).
Na véspera os jornais de Seul haviam
anunciado sua morte cm grandes man-
chetes. Mesmo assim o governo sul-

URSS ameaça retomar
teste nuclear em 87

Moscou— A União Soviética poderá
recomeçar os testes nucleares em janeiro
do ano que vera, interrompendo a mora-
tória unilateral decretada há um ano e
meio, se até lá náo houver um acordo
com os Estados Unidos sobre a questão.
Viktor Karpov, chefe da delegaçáo sovié-
tica nas negociações de desarmamento,
advertiu que a "paciência da URSS está
chegando ao fim"."Concordamos em assinar com os
EUA um acordo independente do pacote
que apresentamos cm Reikjavik (no en-
contro de Gorbachev e com Reagan),
para limitar os testes nucleares, embora
nossa intençáo seja proibi-los definitiva-
mente", afirmou Karpov, numa entrevis-
ta coletiva na capital soviética.

Apesar de criticar a postura da Casa
Branca, Viktor Karpov usou um tom
conciliador demonstrando ter esperanças
de que as duas superpotências cheguem a

um acordo. Ele defendeu a decisáo sovié-
tica dc negociar em bloco o pacote apre-
sentado cm Reikjavik. A URSS só aceita
um acordo de redução de armamentos
que inclua todos os tipos de armas nu-
cleares e o projeto Guerra nas Estrelas.

Em Washington, o secretário da
Energia, John Herrington, disse que os
Estados Unidos váo pressionar o governo
soviético para obter informações sobre
duas usinas nucleares que estão sendo
construídas em Cuba e garantias de que
elas não seráo usadas para a produção de
armas atômicas.

Segundo Herrington, a URSS se
comprometeu a enviar detalhes sobre o
padrão de segurança das usinas e suas
características estruturais no encontro da
Agência Internacional de Energia Atómi-
ca (AIEA), em Viena, setembro passa-
do. "Amda nâo recebemos essas infor-
mações", disse o secretário.

Teste radioativo em
presos provoca câncer

Washington — Experiências de apli-
cação de radioatividade em voluntários
de duas prisões americanas, realizadas
entre 1963 e 1971 por cientistas contrata-
dos pela Comissão de Energia Atômica
para determinar os efeitos de uma even-
tual guerra nuclear na fertilidade masculi-
na, poderão causar câncer nos testículos
dos que se submeteram aos testes.

A revelação consta de um relatório
do governo federal publicado pela revista
Spokesman Review, que requereu acesso
ao documento (de 1976) com base na lei
de liberdade de informação. Os internos
— 60 da Washington State Penitentiary e
67 da Oregon State Prison — foram
pagos e advertidos sobre o perigo, segun-
do o documento, que prevê a possibilida-
de dc surgimento de tumores nos testícu-
los em prazo de 25 a 30 anos a partir das
experiências.

A revista afirma, no entanto, que as
autorizações assinadas pelos voluntários
náo contêm qualquer advertência a res-
peito. Funcionários federais sustentam,
por outro lado, que apesar de requeridos
no relatório exames posteriores de acom-
panhamento periódico dos voluntários,
estes nunca foram realizados.

Os testes foram divulgados há 10
anos,mas voltaram ao noticiário em se-
tembro, quando o Departamento de
Energia encaminhou suas conclusões a
um grupo de cientistas que estuda os
efeitos da radioatividade sobre a saúde.
James Robertson, diretor da Divisão de
Saúde do Departamento de Energia, afir-
ma que a referência à possibilidade de
tumores é apenas "especulação", não
havendo casos conhecidos.

EUA suspendem ajuda a
vizinhos da Nicarágua

nal, o papa visitará Bangladesh (de 19 a
20 de novembro), Cingapura (dia 20),
ilhas Fiji (21-22), Nova Zelândia (22-24),
Austrália (24 novembro - Io de dezem-
bro), e ilhas Seychelles, no Oceano índi-
co, a nordeste de Madagascar, onde no
dia Io fará uma escala de cinco horas
antes de retornar a Roma. Na Austrália,
onde permanecerá uma semana, o pontí-
fice se reunirá com indígenas em Alice
Springs, no centro do pais. Na Nova
Zelândia, o papa se avistará com os
índios maoris.

Washington — Os Estados Unidos
náo poderão fornecer aos seus aliados na
América Central a ajuda de 300 milhões
de dólares aprovada cm julho pelo Con-
gresso, disseram funcionários do Depar-
tamento de Estado. A proposta dessa
ajuda adicional a El Salvador, Honduras.
Guatemala e Costa Rica facilitou a apro-
vação dos 100 milhões de dólares para os
contras. As duas dotações faziam pane
do mesmo pacote.

Os funcionários explicaram que o
governo não poderá cumprir o compro-
misso assumido com seus aliados centro-
americanos por causa das restrições orça-
mentárias à ajuda externa, apiovadas
semanas depois do pacote de auxílio aos
contras nicaragüenses. "Não ha mais di-
nheiro disponível", afirmou James Mi-
chel, secretário de Estado adjunto para
Assuntos Interamencanos.

Com a proposta de conceder a ajuda
adicional de 300 nulhões de dólares para
a América Central, o presidente Reagan
visou convencer seus opositores no Con-
gresso de que não estava preocupado
apenas com a luta contra o governo
sandinista, mas também cora a estabilida-
de dos outros paises da região.

Altos oficiais dos exércitos de El
Salvador, Honduras e Guatemala chega-
ram ontem à Cidade do Panamá, para
discutir a possibilidade de reativação do
Conselho de Defesa Centro-Amencano
(Condeca), com o objetivo de defender a
região do comunismo ou de uma agressão
externa. O Condeca foi criado em 1964,
sob inspiração do antigo ditador nicara-
güense Anastasio Somoza, mas permane-
ceu praticamente inativo após a guerra
entre Honduras e El Salvador, em 1969.

coreano continua insistindo em que |0S
alto-falantes de unidades militares norte
coreanas na fronteira divulgaram ajóti-
cia do atentado e sugerem que pode es|_r
em andamento uma rebeliáo contra Kun,
apesar da calma em todo o pais

A policia sul-coreana dissolveu com
violência em Seul uma manifestação de
80 padres, que diante da sede do partido
do presidente Chun Doo Hwan pediam o
fim da ditadura e a convocação de elei-
çóes. Foram presos 50 religiosos.

Ao mesmo tempo, cerca de 1 mil 51*1
pastores protestantes se reuniam num
templo da capital, para pedir o fim d.i
repressão e reformas democráticas.

Anistia revela
torturas no
Afeganistão

Londres — Um relatório da Anistia
Internacional sobre a situação dos presos
políticos no Afeganistão denuncia que a
tortura é regularmente praticada em itis-
talações do serviço secreto (Khad), pri-
soes e quartéis, freqüentemente na pre-
sença de militares soviéticos.

Anistia Internacional "acredita que a
tortura no Afeganistão é generalizada e
sistemática", e em muitos casos os anti-
gos presos entrevistados "afirmam 

que
pessoal soviético esteve presente duraijte
as torturas e participou ou dirigiu interro-
gatórios, enquanto a aplicação fisica das
torturas é deixada aos afegãos".

Segundo as testemunhas (também
antigos funcionários), as formas de toriu-
ra mais comuns sáo os espancamento» e
choques elétricos, mas há casos de rou-
lheres encarceradas oa presença dc cada-
veres. Os antigos presos entrevistados e
atualmente refugiados na índia, no Pa-
quistão c na Europa pediram anonimato.

A organização sediada cm Londres
exorta as autoridades soviéticas a publi-
car ordens para que suas forças no Afegã-
nistão não tolerem a tortura e a investigar
as alegações dc que pessoal soviético esta
envolvido nessas práticas.

EUA estudam
desinformação
na universidade

Boston — Laurence Martin conta
que, no inicio de sua caneira como
agente secreto tcheco. quando tinha o
nome de Ladislau Bittman, ajudou a
alterar velhas fichas nazistas, jogadas
depois num lago perto da fronteira com a
Alemanha Ocidental. Dias mais tarde,
uma equipe da televisão tcheca, suposta-
mente investigando antigas lendas sobre
o lago, pescou com rede os documentos e
os usou para acusar alguns destacados
políticos da Alemanha Ocidental de cn-
minosos de guerra.

A operação constitui um exemplo
clássico de uma campanha de desmfor-
mação conduzida pelos soviéticos, afirma
Martin — e ele utilizou o caso para
ilustrar o curso que dá na Universidade
de Boston, intitulado Desinformação e a
imprensa

Na semana passada Martin também
abriu oficialmente o que ele chama de
Primeiro Centro Nacional para o Estudo
da Desinformação, na mesma universida-
de. Martin mudou de nome ao pedir asdo
nos Estados Unidos, depois da invasão
soviética da Tcheco-Eslováquia, cm
196S. Ele acredita que o centro poderá
servir como um importante pára-choque
contra as sistemáticas campanhas soviéti-
cas de desinformação, as quais, segundo
ele, estão enfraquecendo o papel dos
Estados Unidos no mundo.

John R. Silber, reitor da Universida-
de de Boston, encorajou a fundação'do
centro. Acredita que a instituição poderá
ser útil para deierminar 'até que ponto a
manipulação de informações é essencial
para a sobrevivência dos Estados
Unidos"."A democracia pode ser enfraqueci-
da por seus próprios princípios, em face
das técnicas totalitárias" acredita ele.
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Obituário
Rio de Janeiro

Maria Angélica Massi Abicair
Lemmcrs, 50, de câncer, no
Hospital Procardíaco. Capixa-
ba, secretária. Casada com Re-
nato Ferreira Lemmers, tinha
um filho. Morava tm Ipanema.

Luiz da Cunha Neves, 86, de
insuficiência renal, no Hospital
Universitário. Carioca, advo-
gado, Viúvo de Eugenia May-
rink de Souza Motta Neves,
tinha dois filhos. Morava em
Copacabana.

Maria de Azevedo, 71, de insu-
firiencia respiratória, no Hos-
pitai Souza Aguiar. Portugue-
sa, divorciada. Tinha um filho:
Rafael de Azevedo, e dois ne-
tos: George e Ana Cristina.
Morava na Glória.

Hennée Barbosa Salim, 74, de
insuficiência cardíaca, na Clini-
ca Prontocór. Carioca, casada
com João Salim (funcionário
da Casa da Moeda).
Tinha duas filhas: Maria Apa-
recida e Neide. Morava na Ti-
juca.

Joana Uchoa Fernandes, 82, de
câncer, na Casa de Saúde Santa
Rita. Pernambucana, viúva de
Armando Fernandes. Tinha
três filhos, morava em Bota-
fogo.

Hugo Georges Huckenthaler,
89, de embolia pulmonar, no
Hospital Silvestre. Suíço,
viúvo.

Minervina Gomes da SUva, 85,
de septicemia, na Casa de Saú-
de Santa Rita. Mineira, viúva
de Theodolino Mendes da Sil-
va. Tinha três filhos. Morava
no Catete.

Moacyr de Souza Corrêa, 72,
de edema pulmonar, no Hospi-
tal dos Servidores do Estado.
Carioca, casado. Morava em
Botafogo.

cardiopatia, no Hospital do
Inamps da Lagoa. Português,
viúvo. Morava no Flamengo.

Joaquim Antônio da SUveira,
62, dc insuficiência cardíaca,
em casa no Flamengo. Mineira,
casada.

Deny Teixeira da Cunha, 64, de
septicemia, no Hospital Gafréc
Guinle. Gaúcho, viúvo. Mora-
va em Botafogo.

Mário da SUva Chaves, 79, de
insuficiência renal, no Hospital
Naval Marcilio Dias. Carioca,
casado com Rosa da Silva Cha-
ves. Tinha uma filha,. Morava ...
em Vila Isabel.

Anninda de Souza Marinho,
71, de infarto, em casa em
Bonsucesso. Portuguesa, viúva
de Inácio Teixeira da Cunha.
Tinha cinco filhos.

Nelson Affonso do Nascimento,
60, de câncer, no Hospital Sal-
gado Filho. Carioca, casado
com Therezinha Camanho do -
Nascimento. Tinha uma filha.
Morava em Ramos.

Francisco Domingos dos San-
tos, 67, de pneumonia, no Hos-
pitai Salgado FUho. Carioca,
servente, solteiro. Tinha qua-
tro filhos. Morava em Ramos.

Manoel dos Passos Marcelino,
75, de infarto, no Hospital dos
Servidores do Estado. Portu-
guês, casado. Morava no Mor-
ro da Conceição.

Roberto Pinheiro de Araújo,
68, de derrame, na Clínica
Prontocór. Carioca, casado.
Morava em Madureira.

Severino Xavier de OUveira,
89, de insuficiência respirató-
ria, nos Hospital de Ipanema.
Paraibano, casado. Tinha seis
filhos. Morava em Nova

DPF ouve cacique que
matou índios na Bahia

Salvador — A Polícia Federal em
Ilhéus começou ontem a interrogar o
cacique Nelson Saracura e sete de seus
liderados, acusados como responsáveis
pela morte de dois índios da tribo pataxó
ha-ha-hae, assassinados no município dc
Pau Brasil, no Sul da Bahia, domingo à
noite.

Saracura é acusado de comandar o
grupo que, na primeira investida, cercou
uma das casas da fazenda Sáo Lucas —
uma propriedade de 1 mü 200 hectares
invadida há dois anos pelos pataxós — e
executou friamente o índio Jacinto Ro-
drigues Pataxó. Na mesma madrugada,
houve outra emboscada em que os lidera-
dos dc Saracura mataram Joílson Fernan-
des dos Santos Pataxó, o Campkho, e
feriram Cristiano, SUvestre e Marinalva,
mas sem gravidade.

Dissidência
A invasão da fazenda São Lucas, há

pouco mais de dois anos, foi o início de
uma operaçáo montada pelos pataxós ha-
ha-hae para a retomada de toda a área da
antiga reserva Caramuru-Paraguaçu, de
36 mil hectares, hoje ocupada por deze-
nas de fazendas de cacau e gado. Desde a
invasão, os índios se mantiveram dividi-
dos em quatro grupos, liderados pelos
caciques Nelson Saracura, Nailton Mu-
niz, Osvaldo Trajano e Samado.

A divisão dos 1 mil pataxós que
ocupam a fazenda São Lucas sempre foi
motivo de brigas internas, que haviam

Antônio Pereira da SUva, 75, de Iguaçu.

Roger Ikor, 74, de câncer, em
Paris. Escritor francês, mem-
bros da Resistência durante a
II Guerra Mundial e Professor
de Literatura, recebeu em 1955
o prêmio Goncourt Por Les
Eaux Mêlées (As águas mistu-
radas), segunda parte da crôni-
ca, de inspiração autobiográfi-
ca, de uma família judia que
emigra da Rússia para a Fran-
ça. Ultimamente surpreendeu

Exterior
outra vez com duas obras con-
tra as seitas:Je Porte Plainte
(Eu denuncio) e La Tête du
Poisson (A cabeça do peixe), as

quais, na opiniáo de Ikor, re-

presentam o mais recente in-
tento de Retomo às cavernas.
Ikor fundou um centro de do-
cumentação sobre manipulação
psíquica. O filho menor de
Ikor, membro da seita macro-
biótica Zen, suicidou-se aos 20
anos de idade.

ENGENHEIRO SEBASTIÃO DANTE
DE CAMARGO JÚNIOR

t Maria de Lourdes Camargo comunica o
falecimento de seu irmão ocorrido em
Goiânia no dia 19 de outubro e convida
os amigos e colegas do Rio, para a

Missa de 30° Dia que será celebrada na
próxima 6a feira, 21 do corrente, às 7 horas
da noite, na Paroquia da Ressurreição, à Rua
Francisco Otaviano, 99 — Copacabana.

NAIR ALMEIDA BENTO DE FARIA
(MISSA DE 7° DIA)

tEDNA 

BENTO DE FARIA FERREIRA Ll-
MA, filhos, genro e netos e JAIRO BENTO
DE FARIA e senhora, filhos, genro, nora e
netos agradecem as manifestações de

pesar recebidas pelo falecimento de sua queri-
da mãe, sogra, avó e bisavó e convidam para .a
Missa de 7o Dia que será celebrada AMANHÃ,
dia 20, 5a-Feira, às 18:00 horas, na Igreja N. Sa
da Conceição, à Rua Conde de Bonfim, n° 987.

HERMINIA
PINTO DE ARRUDA

(Missa 7° dia)
Sua filha, genro, netos, bisnetos e amigos
convidam para Missa de 7o Dia da ines-
quecível Herminia a se realizar dia 21 de
Novembro, sexta-feira, às 18 horas, na

Igreja Santa Mônica, esquina Av. Ataulfo de
Paiva com Rua José Linhares - Leblon.

t

resultado cm uma morte c perto de uma
dezena de escaramuças. A presença dc
armas na reserva, condenada pelo bispo
de ltabuna, D. Paulo Lopes dc Faria, um
atento observador da questão dos pata-
xós, também foi um constante motivo de
preocupação, mas os índios alegavam que
se tratavam de armas de caça e que
também poderiam ser usadas em possi-
veis investidas dc fazendeiros para reto-
mar a fazenda e im|>edir a ocupação de
toda a reserva, o que implicaria a desa-
propriação de outras fazendas da região.

A dissidência entre os pataxós ga-
nhou maior tensão nos últimos dias quan-
do, para estranheza do bispo D. Paulo
Lopes Faria, Nelson Saracura e seu grupo
passou a defender a saída da fazenda São
Lucas, até que a questão da ocupação, na
alçada do STF, seja decidida. Os outros
três gnipos se insurgiram contra essa
posição e Saracura teria dito que sua
opiniáo prevaleceria. Na noite de domin-
go, ele cumpriu a ameaça c promoveu os
dois ataques.

O delegado Antônio Góes, da Polícia
Federal de Ilhéus, está investigando o
motivo que levou o cacique Saracura a
defender a saída dos índios da fazenda
São Lucas, uma vez que contra ele pesa a
acusação de ter negociado com fazendei-
ros da região em troca de tetras para seu
grupo cm outra área. Os outros três
caciques se mantém irredutíveis, não só
em conservar a posse da fazenda São
Lucas, como da retomada de toda a
antiga reserva Caramuru-Paraguaçu.

Gaúcho enterra 400 kg
de pesticida em caixa

Porto Alegre — A Secretaria Munici-
pai do Meio Ambiente (SMAM) iniciou
ontem a transferência definitiva de 400

quilos de agrotóxicos mercuriais e orga-
noclorados para um reservatório especiil
de fibro-concreto, instalado numa área
isolada no parque Saint-Hilaire, na peri-
feria da capital gaúcha. A transferência
do material tóxico encerra um impasse
iniciado em janeiro, quando a SMAM
descobriu que os agrotóxicos estavam
enterrados indiscriminadamente na área
do parque, pela administração anterior e,
sem um local apropriado para o acondi-
cionamento, foi enterrado e desenterrado
por duas vezes.

Depois de adiada por três vezes, em
virtude de mau tempo, a operaçáo iniciou
ontem com o transporte de 100 quilos do
material, que estavam no depósito da

SMAM no próprio parque Saint-Hilaire.
O restante, que está enterrado, deverá
ser transferido hoje para o reservatório
por seis funcionários de uma empresa de
dedetizaçáo, vestindo roupas especiais,
luvas e máscaras.

Segundo o supervisor da Secretaria,
engenheiro João Carlos Baglione, a
transferência deverá ser concluída ama-
nhã, apesar de alguns problemas, como a
falta de sacos plásticos adequados para o
acondicionamento dos agrotóxicos. Ele
ressaltou que a solução ideal seria a

queima, por decomposição química, qüe
só poderia ser executada no pólo petro-
químico de Camaçari, que atualmente
não tem condições de executar o serviço.
No entanto, entende que o reservatório
construído pela SMAM tem condições de

preservar o material contra possíveis da-
nos ao meio ambiente.

Dimed baixa a
portaria sobre
remédio tóxico

Brasüia — Apesar dos protestos das
industnas farmacêuticas, a divisão de
medicamentos (Dimed) do Ministério da
Saúde baixou a portaria que regulamenta
o uso e a comercialização de substancias e
medicamentos entorpecentes e psicotró-
picos, publicada ontem no Diano Oficial.
A portaria também limita a importação, a
exportação e o comércio interno desses
produtos, além de estipular prazo de
existência para os antidistônicos — só
poderão ser fabricados até 31 de dezem-
bro dc 1988.

As indústrias c laboratórios terão,
agora, 180 dias para apresentar ã Dimed
os textos de rótulos, bulas e cartuchos de
acordo com as novas determinações. Os
remédios entorpecentes e psicotrópicos
só poderáo ser vendidos em embalagens
invioláveis, que apresentarem tarja negra
contendo os dizeres "Venda sob prescri-
ção médica" e "Atenção — pode causar
dependência física ou psíquica." Na lista-
gem de entorpecentes estáo controladas
97 substâncias e 18 medicamentos; e, na
dc psicotrópicos, 81 substâncias e 363
medicamentos.

Restrições
Entre os remédios controlados estão

Algafan injetável, Inibcx, Obcsicaps,
Tcnsil, Diazepan, Dicnpax, Somalium,
Valium, Moderex, Nembutal. Estes e os
demais medicamentos incluídos na porta-
ria 28 da Dimed só poderáo ser compra-
dos mediante apresentação de receituário
especial, do qual deverá constar o nome
do médico e seu endereço profissional,
nome e endereço do paciente, identifica-
ção da farmácia ou drogaria fornecedora,
com validade de 30 dias. Os remédios e
substâncias entorpecentes serão prescri-
tos em receituário de cor amarela, e os
psicotrópicos nos de cor azul. O primeiro
será fornecido pelas autoridades sanitá-
rias locais, e o segundo será fornecido a
expensas do próprio médico ou da unida-
de hospitalar. As receitas deverão ser
arquivadas nas farmácias para fiscali-
zação.

O Artigo 61 da portaria proíbe, ter-

minantemente, qualquer distribuição
desses medicamentos como amostra grá-
tis e restringe a propaganda deles e das
substâncias a publicações especializadas

para o setor médico. Ao longo de seus 75
artigos e nove capítulos, a portaria 28 da
Dimed dispõe sobre comércio internacio-
nal, comércio nacional, prescrição, escri-

turaçáo, embalagens, controle, fiscaliza-

ção e se encerra com as disposições

gerais.
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JOÃO RICARDO ASENSI MAURO
(FALECIMENTO)

Esposa, filhos e família cumprem o doloroso
dever de participar o falecimento de seu queri-
do MAURO e convidam os demais parentes e
amigos para o seu sepultamento HOJE, dia 19,

às 16:00 horas, no Cemitério São Francisco Xavier
(Caju), saindo o féretro da Capela n° 3 do Cemitério
da Ordem Terceira da Penitência.

t
Avisos

Religiosos
e Fúnebres
Recobemos seu anúncio na Av^
Brasil. 500. De 2a a 6" alé 23.OOh.
aos sábados até 18:00h e domingo
até às 22:00h. Tel: 264-4422
Rs/350 e 356 ou no horário comer-
ciai nas lojas de

CLASSIFICADOS

Para outras informações,
consulte o seu

JORNAL DO BRASIL

LUCY MARIA LE COCQ D'OLIVEIRA
(FALECIMENTO)

t 
Irmãos, cunhados, sobrinhos e demais familiares
cumprem o doloroso dever de participar o faleci-
mento e convidam os demais parentes e amigos

para o seu sepultamento, HOJE, dia 19, às 13:00
horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 7
para o Cemitério São Joáo Batista,

+ ANGELA MARIA FERREIRA ALVES e fa-
I mília agradecem o apoio recebido dos

amigos pela perda do seu Inesquecível
filho DANILO ALVES MAUADIE.

CEL NEWTON CORRÊA
DE ANDRADE MELLO

AGRADECIMENTO
Nilza, Cio, Heloísa, Charles, Augusto, Rodrigo e Ales-
sandra, com profunda dor pela súbita perda de seu
querido esposo, pai, sogro e avô, no dia 11/11/86,
agradecem por meio deste, as tocantes manifesta-
ções de apoio, carinho e amizade de todos seus
parentes e amigos, que os têm confortado, devido a
impossibilidade de o fazerem pessoalmente.

MARIO DA ROCHA RIBAS
(AAISSA DE 7o DIA)

t 

JORGE KOCH RIBAS e FILHAS, CLAUDIA MARIA BASTOS
PEREIRA, ELISABETH KOCH RIBAS e MILTON MARCELO
RIBEIRO COUTINHO agradecem as manifestações de pesar
recebidas pelo falecimento de seu querido pai, avô e sogro

MARIO, e convidam parentes e amigos para a Missa de 7o dia pela
sua boníssima alma, a ser celebrada hoje, quarta-feira, dia 19, às
18:00 horas, na Igreja de Santa Margarida Maria —Lagoa.

AGENOR DO NASCIMENTO
(LOURENÇO)

tOs 

Militantes e Dirigentes do PAR-
TIDO COMUNISTA BRASILEIRO
— PCB comunicam, pesarosos, o
falecimento do querido camarada

LOURENÇO e convidam companheiros
e amigos para o sepultamento a ser
realizado HOJE, 19 de Novembro, às 10
horas, no Cemitério de Campo Grande,
saindo o féretro da Capela "D" da
mesma necrópole. Nota: sairá um ôni-
bus às 8 horas do Teatro Municipal
(Cinelândia).

Tempo
SatôlitB — GÓES - INPE — Cachoeira Paulista — 13.11 86 — 1 8 houu

A frente fria que está em formação na Bacia do Prata
poderá influenciar o tempo no Sul do pais, causando
nebulosidade e instabilidade cm algumas arcas. O Sudeste
permanece com Kim tempo c elevação de temperatura. No
restante do pais, varia dc claro a nublado com pancadas
isoladas em alguns estados do Norte, Centro-Oeste e
Nordeste.

No Rio e em Niterói

Clato a parcialmente nublado
Temperatura em ligeira elevação.
Visibilidade, boa, ventos de qua-
drante Norte fracos a moderados,
Máxima, 35,5°, Santa Cru/ Mini-
ma, 17,8", Alto da Boa Vista.

Precipitação das chuvas cm mm

Ultimas 24 horas 0 0
Acumulada no mes .15.6
Normal mensal 97-4
Acumulada no ano 8416
Normal anual 1075.8
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PROF. CARLOS G. CAMPOS
(MISSA DE 7° DIA)

t 

NEWTON POTSCH e família, consterna-
dos, convidam os amigos do PROF. CAR-
LOS G. CAMPOS, falecido em Botucatú.
S.P.. para assistirem a Missa de 7a Dia

que se realizará dia 20 às 9 00 h. na Igreja da
Santíssima Trindade, a Rua Senador Vergueiro.

PROF0 ADELIA DABUL GOSN
(MISSA DE T DIA)

t 

Maria, Salma, Miguel, Elvira, José,
Cunhados e Sobrinhos. Convidam os:
demais parentes e amigos para assis-
tirem a Missa de 7° Dia por intenção

de sua alma que será Celebrada no dia 20,
quinta-feira, às 9:30h, na Igreja Nossa Se-
nhora do Líbano. Rua Conde de Bonfim,
638 — Tijuca.

PAULO EDUARDO DE
ALCÂNTARA MARTINELLI

(MISSA DE 30° DIA)

tSua 

familia na impossibilidade de agradecer, pessoalmente,
a todos que a confortaram por ocasiào do falecimento de
seu amado PAULINHO, vèm. por este meio, prestar-lhes
seu profundo reconhecimento e convida para a Missa de 30°
Dia. a realizar-se amanha dia 20, quinta-feira, as 17 horas, na

Paróquia do Leme. â Rua General Ribeiro da Costa.

ml
_I
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Gen. Div. RI
ARISTIDES BARRETO

FALECIMENTO

tAnna 
Maria, Lana e Tide

comunicam o falecimento
de seu querido esposo e pai
e convidam para o seu se-

pultamento hoje, dia 19, às 10
horas, saindo o féretro da Cape-
Ia B do Cemitério São Francisco
Xavier (Caju) para a mesma ne-
crópole.
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intensamente nos últimos dias no
governo o que fazer com a política cambial e se

vai ou não haver qualquer ajuste no valor do
cruzado. A discussão tem tomado boa parte das
reuniões dos técnicos que preparam a reforma da
economia por uma simples e boa razão: a deteriora-
ção da balança comercial. Uma parte dos economis-
tas, principalmente os do Banco Central, à luz dos
números do saldo e da semiparalisação das exporta-
ções brasileiras nos últimos dias, garante que é
urgente tomar qualquer medida. Argumentam que
houve inflaçào interna muito acima do 1.8% de
desvalorização da moeda e que não seria lógico
mexer em outros preços da economia deixando o
câmbio congelado. E defendem uma desvalorização
acima de 10%, ou, no mínimo, uma mudança
pequena acoplada a uma declaração clara do gover-
no de que vai seguir uma política que impeça a
valorização do cruzado.

No Ministério da Fazenda os números e os
argumentos do Banco Central são rebatidos com
outra linha de raciocínio. Primeiro, pondera-se que
o câmbio estava adiantado no dia 28 de fevereho e
que isto não foi levado em conta nos cálculos do
banco central.

Segundo, lembra-se que não é pelo IPC e sim
pelo IPA que se calcula a relação com a moeda
estrangeira. Com os preços das matérias-primas
congeladas, os custos de produção do setor exporta-
dor aumentaram apenas em função dos salários, que
representam apenas 18% dos custos do setor indus-
trial. Assim chegam à conclusão que em relação ao
dólar o cruzado está valorizado em apenas 3% e que
a paridade está alinhada quando se trata da cesta de
moedas européias e da moeda japonesa.

. Indiferente à discussão, o dólar no mercado
paralelo continua sendo comprado e vendido com
um ágio de mais de 100%.

No preto
As empresas estatais tiveram no primeiro se-

mestre um lucro líquido contábil de Cz$ 44 bilhões
600 milhões, de acordo com o balanço que acaba de
ser fechado na Sest. O resultado positivo tem três
causas: as estatais endividadas acabaram sendo
beneficiadas pela tabela de conversão do Plano
Cruzado; no primeiro semestre as empresas consu-
miram estoques adquiridos nos meses anteriores e
registrados contabilmente pelo seu valor histórico;
e, além disso, com o aquecimento da demanda, as
estatais aumentaram sua produtividade — o contin-
gente de pessoal permaneceu o mesmo e o aumento
médio de produção foi de 20%.

Dificilmente as estatais vão repetir a façanha
no segundo semestre, já que as vantagens de esto-
ques antigos não existem mais e as empresas terão o
peso em suas folhas dos aumentos salariais conce-
didos.

Ó sabe-tudo
¦ O chefe da secretaria econômica do Ministério

da Fazenda, Luiz Gonzaga Belluzzo, ganhou recen-
temente de amigos em Brasília um periquito que foi
Batizado imediatamente — dada à paixão do econo-
mista por futebol — de Mirandinha. Belluzzo resol-
veu instalálo no apartamento da 312 Sul, em Brasi-
lia, que divide com outro ativo participante das
reuniões que nos últimos dias traçam os rumos do
cruzado, professor João Manoel Cardoso de Mello.
Mirandinha, segundo se conta, tem presenciado
longas conversas entre Belluzzo e João Manoel
sobre as medidas em discussão no governo.

Por isto é que freqüentemente lamenta-se em
Brasília que Mirandinha não seja um papagaio.
Caminho errado

O governo tem agido ultimamente de uma
maneira que contraria o mais elementar manual do
bom senso, segundo um economista do próprio
governo. E isto porque anunciou mudanças na
economia, através dos seus ministros e do próprio
presidente da República, e um mês depois ainda não
esclareceu que medidas adotadas. Esta incerteza
sobre o que virá, somada às informações que
chegam aos jornais sobre as medidas em discussão, é
q mais eficiente convite à especulação. Quanto mais
se posterga o anúncio das medidas mais os agentes
econômicos se defendem do que pode vir, estocan-
do, segurando exportações, importando o que é
possível, cobrando ágio, pressionando a demanda e
subfaturando exportações para especular no para-
leio.
Fumo

As indústrias de cigarro entregaram ontem à
Receita Federal um documento propondo uma
forma de se conseguir para o governo um aumento
de arrecadação só com o produto de Cz$ 17 bilhões
para Cz$ 39 bilhões no próximo ano: bastaria
conceder quatro aumentos no preço do produto de
20% ao longo do ano. Esta é, segundo garantem as
indústrias, a única forma de acabar com a defasagem
dos preços que provocou um prejuízo em 86 de CzS
600 milhões para as empresas.

Hoje as indústrias vão se reunir com o ministro
his Rezende para discutir as propostas do governo
para o setor e amanhã reune-se o Comitê de Preço
do Fumo.

Míriam. Leitão
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Yeutter acusa Brasil de se fechar
Roberto Garcia

Correspondente

Arquivo

Washington — O Brasil tem sido um dos países mais
fechados do mundo e é o que depende menos de importações de
que qualquer outro, indicou relatório sobre as barreiras impôs-
tas aos produtos americanos, feito pelo representante especial
da Casa Branca para Negociações Comerciais, Clayton Yeutter.
Das 300 páginas sobre as práticas comerciais dos 42 principais
parceiros dos Estados Unidos, 20 são dedicadas ao Brasil, que
pelo menos nisso se igualou ao Japão, um rios maiores
exportadores do mundo.

O documento ressalta que o Brasil só importou 6% de seu
PIB no ano passado, menos até do que a índia ou a China. Se
forem excluídas as compras de petróleo estrangeiro, essa
percentagem cai para 3%. O relatório também lembra que a
oitava economia do mundo ocidental conseguiu um superávit de
12,5 bilhões de dólares no ano passado. Com base nesses dois
dados, tanto o presidente Ronald Reagan quanto altos funcio-
nários de seu govemo vêm argumentando que o Brasil vive à
custa do sistema internacional de comércio, mas nada contribui
para ele, na medida em que fecha seus mercados às exportações
de outros países.

Pelo menos no que diz respeito ao Brasil, o relatório faz
várias afirmações incorretas ou claramente demagógicas, o que
confirma a impressão de altos funcionários do governo Sarney,
segundo o qual seu autor sofre de sérios problemas de caráter.

O relatório foi enviado ao Congresso americano no dia 17
de novembro e afirma que em 1986 o Brasil deverá conseguir
um superávit comercial semelhante ao de 1985. Há pelo menos
um mès tanto o governo Sarney quanto a imprensa brasileira
reconheceram que o superávit deste ano sofrerá uma redução
substancial em relação ao ano passado, tendo em vista as
importações substanciais feitas nos últimos meses em virtude de
extraordinário aumento da demanda interna. O governo ameri-
cano não só sabe dessa quebra das exportações e do aumento
das importações, mas, com base na deterioração da balança
comercial brasileira, nos últimos meses funcionários do Depar-
tamento do Tesouro têm dito que a capacidade do governo
Sarney negociar sua dívida externa sofreu forte abalo.

Segundo um funcionário do governo brasileiro, o relatório
é demagógico quando exclui as importações brasileiras de
petróleo para afirmar que a taxa de importações cm relação ao
PIB é de apenas 3%. Entre todos os países cm desenvolvimento
o Brasil sempre foi um grande importador de combustível e por
causa disso sofreu mais que os outros com os aumentos dos
preços do petróleo na década passada.

Segundo o relatório, o Brasil argumenta que precisa
maximizar suas exportações e reduzir suas importações para
pagar sua dívida. Não obstante, seu regime de restrições de
comércio está baseado em diversas políticas que precedem a
crise do balanço de pagamentos. Funcionários do governo
brasileiro afirmam que, para pagar responsavelmente seus
compromissos internacionais, o país precisava gerar superávit
comercial, que o govemo americano nunca admitiu sequer falar
em um esquema para aliviar o pagamento da dívida e que
sempre instou Brasflia a fazer um acordo com o FMI. Eles
lembram também que o corte abrupto das importações e a
promoção das exportações faz parte da receita tradicional do
FMI.

Num parágrafo, o relatório diz que no passado temas
bilaterais eram discutidos em reuniões semestrais de um subgru-
po de comércio por representantes dos dois países. Apesar
disso, nenhuma reunião desse subgrupo foi realizada em 1986
porque muito pouco avanço foi conseguido na sua última
reunião, em dezembro de 1985.

No parágrafo seguinte, o relatório de Yeutter reconhece
que representantes dos dois países reuniram-se no decorrer
deste ano para discutir informática, financiamento de exporta-
ção, aço e que outras reuniões estão previstas até o fim do ano à
respeito de informática, produtos farmacêuticos, filmes e prote-
ção de direitos de propriedade intelectual. Amanhã, por
exemplo, uma equipe chefiada por uma assessora de Yeutter,
Christina Lund, exporá reclamações das subsidiárias locais de
indústrias farmacêuticas americanas no Itamarati, em Brasflia.

O relatório reconhece que, apesar da pequena redução do
superávit comercial brasileiro em 1985, as exportações america-
nas para o pafs aumentaram em 600 milhões de dólares,
atingindo um total de 3,2 bilhões de dólares, graças principal-
mente às maiores vendas de maquinaria industrial e de carvão.
As principais exportações americanas para o Brasil no ano
passado foram constituídas por aviões, trigo, carvão, químicos
orgânicos, máquinas de escritório e equipamento de telecomu-
nicações.
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Clayton Yeutter dá ao Bra-
sil e Japão espaço igual

Marcilio diz que vitória do
PMDB ajudará o país

Embaixador confia na renegociação
Brasília — A vitória do partido do

governo nas eleições de 15 de novembro
reforça a posição brasileira na renegocia-
ção da dívida externa com os banqueiros.
Pelo menos é nisso que acredita o novo
embaixador do Brasil nos Estados Uni-
dos, Marcilio Marques Moreira, que ci-
tou Santhiago Dantas, ex-ministro de
João Goulart, para justificar sua afir-
mação:

— Em qualquer negociação interna-
cional, aquele que tiver do seu lado a
legitimidade, tem uma adição de força
ponderável — disse, parafraseando o ex-
ministro.

O embaixador considera ser possível
o fechamento de um acordo favorável
com os bancos num prazo curto — embo-
ra não tenha explicado em quanto tempo.
Ele acredita que a divida pode ser rene-
gociada sem o aval do Fundo Monetário
Internacional, pois os banqueiros e o
Clube dc Paris — entidade que reúne
governos que financiam outros países —

mostram esta disposição. Outro ponto
favorável, cm sua opinião, são os ajustes
do Plano Cruzado, que estáo em estudo,
visando a equilibrar oferta e demanda.

— Um ajuste que beneficie a econo-
mia interna, beneficia ajustes na área
externa — garantiu Marcilio Marques
Moreira.

Contrariando a posição de vários
economistas, o embaixador — que é
também banqueiro — acredita ser possi-
vel conciliar crescimento e remessa de
divisas para pagamento dos serviços da
dívida externa.

Em sua opinião, o superávit da ba-
lança comercial é estrutural, pois o pais
usou os recursos externos para criar in-
dústrias que aumentaram a produçáo na-
cional — criando excedentes exportáveis
e substituindo importações. As experién-
cias dos superávits registrados cm 85 e 86.
segundo ele, mostram ser possível crescer
entre 6^ e 8% ao ano, mantendo os
pagamentos externos em dia.

FIESP ahn-
contra poder da SEI

Sâo Paulo — A FIESP (Federação
das Industrias do Estado), a mais podero-
sa entidade de classe patronal do pais,
quer limitar o espaço de atuação da
Secretaria Especial de Informática, res-
tringindo seus poderes á administração
da lei em vigor Sua posição está formali-
/ada mim documento elaborado pelo cru
po de informática do Departamento de
Tecnologia da FIESP, que se reúne hoje
às 15h.Vtn.in para dar os reti\]iies finais
na redação do trabalho c entregá-lo ao
presidente Samey na próxima semana.
Para dar representatividade nacional ao
documento, ele será subscrito pela Con--
federação Nacional da Indústna.

O documento foi escrito por José
Mindlin (Grupo Metal Leve), Eugenia
Staub (Gradiente) e Ricardo Semler
(Semco), diretores do Departamento de
Tecnologia da FIESP Segundo os indus
tnais, o texto abre um confronto da
indústria com a SFI, mas não questiona a
legislação e a filosofia de incentivo à
prodoção nacional.

O mais difícil foi conciliar as posiçoe<
divergentes e ás vezes antagônicas dos
sindicatos patronais 

"Dentro da FIESP
existem desde os xiitas da Abicomp —
Associação Brasileira das Indústrias de
Computadores e Periféricos — ate a
IUM, sendo natural os conflitos de opi-
tliões", conta Ricardo Semler.

Ao propor um cerco à superpoderosa
SEI, a FIESP quer equilibrar as forças de
pressáo, tentando usufruir do que cnriM-
dera os aspectos positivos da legislação:
Mecanismos de incentivo * crpicTlação
da industria brasileira, inclusive para
compra de tecnologia, segundo os mem
bros do Departamento de Tecnologia,
náo sáo utilizados porque a SEI intérpre*
ta a lei como quer, atravancando o desen-
volvimento nacional, estimulando o con-
trabando e a evasão de divisas.

A formaçáo de joint-venturr» tecno-
lógicas merecera uma analise detalhada
no documento, o que concilia tanto >w
interesses nacionais dc desenvolvimento
de novas tecnologias como de sua absor-
çáo por parte das industrias.

>••'

;-*¦_

PERSPECTIVAS ECONÔMICAS
PARA 1987

Seminário Especial
DIRIGIDO A PRESIDENTES, SUPERINTENDENTES E ADMINISTRADORES

FINANCEIROS DE EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS, QUE ESTEJAM
ANALISANDO, ELABORANDO OU REVENDO SEU PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO/

OPERACIONAL PARA 1987.
DATA:

27 e 28 de novembro de 1986
LOCAL DO CURSO:
Rio de Janeiro ¦ RJ

mea

PROGRAMA
Dia 27/1! -5? feira- 1? PARTE:
das 09:00 às 10.00 h"O Plano de Estabilização Econômica:

Passado, Presente e Futuro".
Profa. DIVA BENEVIDES PINHO,

das 10:00 às 12:00 h"O Plano de Estabilização Econômica:
Planejamento e Administração Financei-
ra nas Empresas".
Prof. HÉUO SANTOS

das 14:00 às 17:00 h - 2. PARTE:"O Plano de Estabilização Econômica:
Passado, Presente e Futuro".
Prot. JOAQUIM ELOI C1RNE DE
TOLEDO.

Dia 28/11 - 6? feira:"'O Pano dc Estabilização Econômica:
Pancjamento e Controle de Lucro nas
Empresas".
Prof. MASAYUKI NAKACAWA.

das 14:00 às 16.00 h • 3. PARTE:"O Plano de Estabilização Econômica:
Passado, Presente e Futuro".
Prof. CARLOS ALBERTO PRIMO
BRAGA

das 16:00 às 17:30 h"O Plano de Estabilização Econômica:
Planejamento e Marketing nas Empresas*.
Prof. SILVIO MINCIOTTI

EQUIPE TÉCNICA
CARLOS ALBERTO PRIMO BRAGA
Prof. Doutor em Economia pela Universidade
de Illiortois; Prof. da USP (FEA).
DIVA BENEVIDES PINHO
Profa. Titular do Depto. de Economia da USP/
FEA; Dra. em Economia e Direito. Especializa-
ção em Cooperativismo e Economia Social.
HÉUO SANTOS
Prof. de Administração Financeira da USP,
Membro da Comissão de Estudos Constitucio-
nais da Presidência da República.

JOAQUIM ELOI C1RNE DE TOLEDO
Doutor em Economia pelo Instituto de Tecno-
logia de Massachussets - MIT (E.U.A.). Prof. da
USP/FEA e Pesquisador da FIPE
MASAYUKI NAKACAWA
Prof. do Depto. de Contabilidade e Atuaria da
USP/FEA.

• SILVIO MINCIOTTI
Mestre da USP/FEA em Marketing; Piof.
Pós-Graduaçáo em Marketing (USP).

de

Reservas e inscrições: ESAD - Escola de Administração e Negócios.
Rua São José, 40 - 9? andar - Tel.: (021) 221-7080 - Telex (021) 31654 - CEP: 20010

Promoção:

JORNAL DO BRASIL

Coordenação Técnica

COOPERCULTURA - USP

Rea liza çio
ESAD - Escola de
Administração e Negócios

J

CONCURSO MAGISTÉRIO
Coteçfc) MoecM «postitos ' EdiçAo
imitada * Degrau Cultural * Praça
Mahatma Garelhi. 2/2° andar • Cine-

220.715.

ITO»]
e com a

Embravídeo
TRANSFERÊNCIAS DE FILMES E
SLIDES PARA VIDEOCASSETE
CONVERSÕES DE FITAS EM TODOS
OS PADRÕES DE CORES DO MUNDO
DUPLICAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS
ENTRE UMATIC VHS. BETA EVT
PRODUÇÕES DE PROGRAMAS,
OUBLAGENS E EDIÇÕES
LOCAÇÃO DE TELÕES, CÂMERAS E
VIDEO CASSETES NACIONAIS

tMPHESA BRASILEIRA DC VIOtO II DA

EMBRAVÍDEO

CURSOS:

OPORTUNIDADES PROFISSIONAIS E DE CARREIRA:

MICROCOMPUTAÇÂO
Para Iniciantes

NA SEDE
DA EXECOM

ALGUNS DOS BENEFÍCIOS E APLICAÇÕES

*!

Rio |021| 294 5.44» SP |011|8I34422
Tete* |02H 32719.EBVL BR

ATtNDIMEHTOATOOOOBRASIL J

VIDEOCASSETE?
GRAVE

ESTE NÚMERO.
CLASSIDISCADOS JB

5ED-55SS
ANUNCIOU \-ESDF.V

Planejamento Estratégico e Financeiro
Controle Orçamentário
Contabilidade
Estatísticas/Previsões de Vendas
Planejamento de Produção

Cadastros (clientes, materiais, etc.)
Seleção de dados cadastrais na tela ou impressora
Geração de relatórios conforme necessidades do usuário
Aplicações em Contabilidade, Estatística, Mala-Direta

Edição de contratos, artigos, livros, etc.
Fácil adaptação de modelos padrões a casos específicos
Arquivos em diskette
Fácil produção e correção de textos através do teclado e video

NOME DO CURSO

LOTUS 1,2, 3 (Planilha,
Gerenciador de Banco de Dados,
Módulo gráfico para linha IBM-PC)

VISICALC/MAGICALC
(Planilha para linha Apple)

d BASE II (Para sistema
CPM e linha IBM-PC)

d BASE lll (Para linha IBM-PC)

WORD STAR (Processador
de Texto para linha IBM-PC)

DATAS/HORARIOS
E PREÇOS

25 e 26/11
de 08.30 às 17.30 toras.
CzS 3.600.00

25 a 28/11 de 18 00 às
22 OOh CzS 2850.00

11 e 12/12 de 08 30 as
17:30h_ CzS 3.400,00

27 e 28/11 de 08.30 às
17 30h. CzS 3 600,00

i]
_J

«___J

21/11 de 08 30 às
17 30h CzS 2.850.00

MAGIC W1NDOW (Processador
de Texto para linha Apple)

OFERECEMOS:
Uso intensivo de micros
Turmas reduzidas
Literatura de apoio
Almoço
Certificados
Orientação para colocação profissional

01'12 de 08 30 às
17 30h CzS 2.850,00

INSCRIÇÕES
• Teremos prazer
em receber pelos
nossos telefones.

«!
Diretor Presidente
losè Walter Toledo Silva
Rua Gonçalves Dias. 5b - salas 30. e 311

desenvolvimento empresarial ltda. Tels (021) 252-3418 e 252-4946
Telex 21 U084 AMCH BK

impriríd resutidíid na su sob n" o!_i CEP 2OO50 • Rio de laneiro - Brasil
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n arney nao taxa salário nem corta subsídio ao trigo
Brasília — Foto do José VaroHa

fui

Brasflia — O presidente José Sarney deu ontem duas
informações importantes ao governador Franco Montoro: não vai
retirar o subsídio do trigo, nem admitir qualquer nova taxação
sobre o assalariado de ate 20 salários mínimos — CzS 16 mil.

Na audiência no Palácio do Planalto, que durou mais dc uma
hora, o presidente e o governador de São Paulo repassaram os
principais itens cm estudo pelo governo para a reforma do Plano
Cruzado. Esses itens náo deverão formar um único pacote, mas
deverão, sim, ser liberados aos poucos.

Serão reajustadas, admitiu Sarney para Montoro, algumas
tarifas cujos preços estejam defasados, como: energia elétrica,
tarifa postal c telefone. Na entrevista coletiva à saída do Palácio,
Montoro disse apenas que, na sua opiniáo. não deverá ser mexido
o "gatilho salarial" — que reajusta automaticamente os salários
sempre que a inflação chega a 20%. As outras informações,
contudo, foram dadas por um dos seus assessores.

O presidente concorda que o Plano Cmzado deve ser
alterado, "para corrigir seus rumos", lembrando que sua primeira
fase, dc conter a inflação, já foi "cumprida com êxito".

— Sc não houvesse o Plano Cruzado a inflação estaria
i girando em torno dos 400%, desestimulando os investimentos c
! estimulando as especulações. Agora estamos diante dc dificulda-

des com o abastecimento c só as toupeiras ficam cegas diante dos
; obstáculos — disse.

Segundo Montoro, ele não chegou a analisar com o presiden-
te Sarney nenhuma medida concreta, alegando que todas as

I. propostas estão ainda sendo estudadas, "mas posso assegurar que
- o pensamento do presidente é aumentar a distribuição de renda c

li tornar o desenvolvimento mais justo". Ele disse que o fato de ter
discutido o tema com o presidente não significa "uma ingerência
direta do partido" em seu governo. 

"Estamos vivendo em uma' 
S. democracia e isso pressupõe o diálogo. Ninguém é dono absoluto

- da verdade", disse.
Ressaltando que falava em seu próprio nome, o governador

. Franco Montoro disse que se as medidas tiverem que atingir os
salários dos trabalhadores ele concordaria que fosse apenas nos

A daqueles que ganham acima de 20 salários mínimos.

Ulysses acredita que"gatilho" não acaba
Brasüia — O presidente do PMDB, Ulysses Guimarães, saiu

' de seu despacho com o presidente José Sarney convencido de que
a fase 2 do Plano Cruzado nem acabará com o "gatilho" salarial —
aumento automático quando a inflação alcança 20% —, nem
afetará a renda de quem ganha até cinco salários mínimos.

— O PMDB tem que ser fiel ao voto popular — comentou
J Ulysses Guimarães num grupo de políticos com quem esteve após

o encontro. Ele acha que a reforma do Cruzado deve ser adaptada
ao excelente desempenho eleitoral obtido pelo PMDB nas urnas
de 15 de novembro.

Se o maior partido de apoio ao governo ganhou na periferia' das grandes cidades brasileiras graças ao programa de mudanças
sociais promovido pelo governo, que resultou na melhoria do nível
de vida da população de baixa renda. "O PMDB fez um discurso
nos palanques em favor da conservação dessas conquistas e
recebeu o voto de confiança do povo. Não podemos agora trair

*• esse compiomisso" diz um ministro de estado reproduzindo
argumentos de Ulysses.

Por exemplo: se o pacote implicar na retirada dos subsídios
de produtos como o trigo, será necessário compensar os trabalha-
dores com aumento de salário; se for imprescindível aumentar
impostos (como o IPI) sobre produtos industriais, isso atingiria

:- somente artigos sofisticados.
M: De acordo com Ulysses Guimarães, o pacote de correção ao

Cruzado não pode afetar as conquistas salariais realizadas até
aqui; não pode comprometer o crescimento da economia; e não
pode prejudicar os assalariados que ganham até cinco salários
mínimos. Foi a defesa desses três pontos um dos principais
objetivos de sua conversa com Sarney, que resultou na articulação

.de um encontro com o ministro da Fazenda, Dilson Funaro.
, Conforme depoimento de um dos interlocutores de Ulysses, o

presidente da República está de acordo com as ponderações do
presidente do PMDB.

— Se o Cruzado é o grande vencedor das eleições deste ano,
mexer no Plano é uma tarefa complicada. É preciso mexer para
preservá-lo, mas isso depende da direção das medidas — disse o
ministro.

O presidente do PMDB está consciente de que o principal
problema do Plano é a resposta insuficiente do sistema produtivo
para abastecer o mercado interno e gerar excedentes exportáveis
em valores capazes de conseguir divisas para pagar o serviço da
dívida externa. Ulysses Guimarães sabe que há o risco de os
saldos comerciais mensais caírem para USS 500 milhões mensais,' 
provocando graves restrições à' taxa de crescimento de 10% da
economia no próximo ano.

Instituto de Assistência dos Servidores
do Estado do Rio de Janeiro

IASERJ CONVOCA CONCURSADOS
PARA ESTÁGIO EXPERIMENTAL

O presidente do Iaserj, Alcir Chá-
car, está convocando os candidatos que passaram
no concurso público para auxiliar de serviços
hospitalares, auxiliar de laboratório, massagista e
técnico de laboratório que até a presente data não
compareceram para prestar estágio experimental.
Esses concursados deverão comparecer até
21/11/86, à Divisão de Pessoal, à Rua Conselheiro
Josino, 16/6° andar, no horário de 9:00 às 15
horas, munidos da documentação exigida (ver
edital publicado no Diário Oficial dos dias 28-29 e
30/10/86). O não comparecimento até a data
estabelecida será subentendido como desistên-
cia, o que acarretará eliminação do concurso,
informou o presidente.
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jj lysses esteve com Sarney e se convenceu de que o Plano

"Filosofia do cruzado continua ii

Brasflia — "A filosofia do Plano Cruzado
não pode ser mudada. Os avanços sociais con-
quistados pela reforma econômica implantada
pelo presidente Sarney têm que continuar".
Durante uma entrevista dada na Câmara aos
jornalistas estrangeiros que vieram ao Brasil
acompanhar as eleições, o presidente do
PMDB, Ulysses Guimarães, náo quis adiantar
qualquer outra opinião sobre os reajustes que o
Cruzado deverá sofrer nos próximos dias.

Até o fim da semana passada, estive
inteiramente voltado para a campanha em todos
os Estados do país. Por isso, nào sei nada do que
está sendo planejado. Acabei de conversar com
o presidente Sarney e ele me prometeu um
encontro com o ministro da Fazenda, Dilson
Funaro. Aí, vou me inteirar sobre o que estão
estudando e, só depois disto, poderei me posi-
cionar — declarou.

Mesmo antes de conhecer os detalhes das
modificações econômicas, Ulysses Guimarães
foi enfático:

O cruzado abriu cerca de 2 milhões de
novos empregos, aumentou o poder de consumo
em aproximadamente 30%, levou a inflação a
níveis irrisórios. A substância do Plano não pode
desaparecer.

O presidente do PMDB reconheceu a neces-
sidade de alguns reajustes — "coisas como

correções de percurso." — e se declarou contra
o fim do chamado gatilho salarial:

Mesmo com pequena taxa de inflação, o
salário do trabalhador tem que ser automática-
mente corrigido em proporções suficientes. On-
de há miséria não há lei, precisamos mudar a
geografia brasileira, dando fim às biafras que
temos espalhadas por várias regiões do país.

Para Ulysses Guimarães, o comportamento
do país frente à dívida externa também precisa
ser redefinido.

Dizem que sofremos uma sangria ao
enviarmos para o exterior de 12 a 15 bilhões de
dólares por ano. Ora, isto não é mais sangria, já
é hemorragia. A dívida externa passa pela
questão social interna e aos governantes cabe a
definição das prioridades nacionais.

Segundo o presidente do PMDB, é imprati-
cável continuar convivendo com a realidade de o
Brasil ser a 8a economia do mundo, ao mesmo
tempo em que está colocado em 43" lugar a nivel
de desenvolvimento social.

Como sermos táo ricos e pobres simulta-
neamente? É inadmissível termos, ainda, 30
milhões de analfabetos e 35 milhões de carentes.
Vivemos uma disparidade terrível que tem que
ser irrigada com a seiva do desenvolvimento
social irreversível.

Cruzado vai permanecer

Empresariado
está pessimista

Vitória do PMDB gera incerteza
São Paulo — A vitória esmagadora do

PMDB nas últimas eleições criou um tempo
adicional para os ajustes do Plano Cruzado e
pode mudar a linha de ação da equipe econômi-
ca, já habituada a um certo sigilo em suas
decisões. Essa é a grande preocupação dos
assessores mais diretos do ministro da Fazenda,
Dilson Funaro.

Alguns deles admitem que hoje não existe
certeza de nada, nem quanto à data em que as
mudanças serão anunciadas e muito menos so-
bre o calibre das novas medidas que vão ser
adotadas. O receio desses assessores é de que, se
antes de 15 de novembro as medidas estavam
sendo postergadas pelo calendário eleitoral,
agora possam ser adiadas pelas consultas ao
PMDB e eventualmente aos governadores
recém-eleitos.

Talvez a preocupação da área econômica
seja excessiva. O senador reeleito Fernando
Henrique Cardoso (PMDB) não é, por exem-
pio, a favor de que se perca mais muito tempo
para fazer os acertos necessários ao Plano Cru-
zado e, segundo ele, o presidente do PMDB, o
deputado Ulysses Guimarães, também compar-
tilha de sua opinião. "O PMDB deve apressar-se
para decidir", disse Fernando Henrique ontem;

na véspera, ele havia conversado longamente
com Ulysses Guimarães sobre a influência das
umas no processo decisório do governo.

O fato é que, se antes de 15 de novembro a
economia era analisada por poucos e as decisões
eram tomadas nos espaços limitados onde resi-
dem ou trabalham os "pais" do Cruzado, depois
que as urnas foram abertas e o PMDB saiu
vitorioso, e portanto fortalecido, tornou-se pra-
ticamente impossível para o governo tomar
decisões sem ter a proximidade do partido
campeão de votos.

Já o presidente da Associação Brasileira dos
Fabricantes de Papel e Celulose, Horácio Cher-
kasski, teme que o Plano Cruzado "vá 

por água
abaixo". Isso pode ocorrer, segundo ele, se a
nova realidade política do país — representada
pela vitória do PMDB nas eleições — prevalecer
sobre o bom senso econômico.

— Evidentemente não defendemos a libe-
ração total dos preços, mas nenhum empresário
estará seguro pira investir e aumentar a produ-
ção com a manutenção dos desajustes atuais —-
disse Cherkasski, que prevê a perpetuação do
ágio e da escassez de matérias-primas e produtos
acabados caso os políticos vetem a realização
das mudanças necessárias.

O que pensam exatamente
os empresários sobre questões
econômicas cruciais como défi-
cit público, inflação, investi-
mentos, preços e participação
do estado na economia? A Pia-
con Planejamento e Consulto-
ria Ltda resolveu saber e, entre
os meses de setembro e outu-
bro, promoveu uma pesquisa
entre 330 empresas e associa-
ções de produtores.

O levantamento da Placon
revela que o empresariado está
pessimista com relação à quês-
tão do déficit público. Apenas
1% dos consultados considera
"bom" o controle do déficit.
83% considera ruim o controle
do déficit pelo governo da No-
va República.

Os índices oficiais da infla-
çáo também não são bem vistos
pelos empresários consultados
pela Placon. Apenas 3% deles
aceitam que os índices reais
sejam idênticos aos oficiais. A
grande maioria (65%) conside-
ra que os índices reais deverão
ultrapassar em até 10% os indi-
ces oficiais nos doze meses pos-
teriores ao lançamento do Pia-
no Cruzado.

A questão sobre qual será a
inflação real dos doze meses
poteriores ao Plano cruzado,
38% dos empresários consulta-
dos responderam que será su-
perior a 15%. Outros 32% res-
ponderam que ficará acima dos
25%. E 30% dos pesquisados
afirmou que a inflação do pe-
ríodo será superior a 35%. A
inflaçào real de 1987, por outro
lado, será superior a 30%, na
opinião de 25% dos empresa-
rios. 23% dos consultados acha
que será superior a 50%. Ou-
tros 21% afirmam que a infla-
ção ficará em níveis superiores
a 40%. E apenas 4% acredita
que a alta de preços romperá a
barreira dos 60%.

Gerdau pede gastos equilibrados

OPEN
ACCESS

CURSO EM MICROCOMPUTACÃO 1

^^ em 40 horas — curso completo ou mlm
^™ em 16 horas — visão geral compactada

OPEN ACCESS para IBM-PC-XT ou compatíveis apresen-
ta poderosos recursos para apoio ao planejamento e con-
trole de Empresas, Divisões, Departamentos, Setores,
combinando recursos de Planilha, Gerenciador de Banco
de Dados, Processador de Texto, Agenda, Gráficos. Permi-
te o uso simultâneo desses recursos a comunicação entre
micros e com computador de grande porte.

Porto Alegre — O empresário Jorge Gerdau
Johannpeter defendeu ontem a "gestão da área
pública com equilíbrio de gastos, pois, sem
controle orçamentário e estimulando investi-
mentos, dificilmente o país terá uma economia
não inflacionária". Falando a um grupo de
empresários gaúchos, Johannpeter afirmou que
o ponto mais importante para a segunda etapa
do Plano Cruzado "é reforçar o mecanismo de
poupança para que o nível de investimentos do
governo e do setor privado apresente um cresci-
mento para atender à demanda".

Para o empresário, o presidente José Sarney
.__...obteve "um respaldo fantástico", com a vitória

do PMDB nas eleições de 15 de novembro, para
que possa adotar a segunda etapa do Plano
Cruzado. Segundo ele, o presidente deve tomar
decisões "como um estadista e náo como um
político, que improvisa".

Sobre o Plano Cruzado, Johannpeter acredi-
ta que tanto a sociedade como o govemo devem
se empenhar para sua continuidade, afirmando

Não vendemos OPEN ACCESS,mas oferecemos nossa ex-

periência especializada em treinamento de usuários para
mais de 500 empresas-clientes.

que 
"toda a estrutura de congelamento tem um

prazo determinado". Ele revelou que os preços
estão defasados no setor siderúrgico, com indi-
ces de 15% a 34% na área de aços planos, por
exemplo.

O empresário exigiu uma definição governa-
mental sobre a defasagem de preços no setor,
defendendo que as correções devem ser pagas
pelo consumidor e não pelo contribuinte. "Caso

contrário, os náo consumidores de aço estarão
pagando um subsídio que hoje está embutido na
formação do preço do aço."

Para a nova Constituição, defendeu o esta-
belecimento de regras para que 

"o Congresso,
bem-estruturado e democrático, possa reestru-
turar a sociedade". Para Johannpeter, a jornada
do trabalhador, por exemplo, deve ser negocia-
da diretamente entre empregados e patrões,
respeitando as peculiaridades dc cada região do
país.

Editorial Quem Decide

-

DIREÇAO/MINISTRAÇÃO: Martha Pastor, mestre em
informática pela PUC - especialista da EXECOM em
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De acordo com o levanta-
mento, 77% dos consultados
informam que na sua própria
empresa a capacidade ociosa
existente é inferior a 5%. 10%
dizem ser superior a 5%, cn-
quanto que 3% afirmam que a
capacidade ociosa é superior a
10%. 4% garante que a ociosi-
dade já é superior a 15% e 6%
afirma que este nível está supe-
rior a 20%. A maioria, portan-
to, concorda que é preciso fa-
zer novos investimentos. O
problema é a incerteza da poli-
tica econômica.

' Mas, apesar disso, 77% dos
empresários informaram que
aumentou a propensão para in-
vestir a longo prazo em 1986.
Já 23% acha que diminuiu essa
propensão. Fazendo uma pro-
jeção para o ano que vem, 82%
dos consultados acredita que a
propensão para os investimen-
tos de longo prazo aumentará.
E apenas 18% acredita que
essa tendência diminuirá em
1987.

A última parte da pesquisa
da Placon indica o que o em-
presariado acha que seria dese-
jável adotar em benefício da
economia. No capítulo do con-
trole do déficit público, os
100% dos consultados que res-
pondem sim, 93% quer a dimi-
nuiçáo do custeio público e
apenas 7% nào recomenda.
85% dos empresários deseja o
aumento do investimento es-
tratégico do estado em setores
de energia elétrica, petróleo,
etc. Quanto ao descongela-
mento das tarifas públicas,
55% dos entrevistados conside-
ram a medida absolutamente
urgente. E 83% dos consulta-
dos não querem aumento da
carga tributária.

A pesquisa revela que a
maioria dos empresários quer
uma política monetária conten-
cionista (55%), enquanto que
86% não desejam que o gover-
no aumente a emissão de titu-
los públicos. A maioria dos
ouvidos, entretanto, não quer a
desvalorização cambial (53%).
O descongelamento de preços
é o desejo de 66% dos entrevis-
tados. E 62% quer o aumento
real de salários.

Pouca captação pelos
bancos faz com que
taxas de juros subam

A dificuldade que os bancos vèrn encontrando para captar
recursos junto ao publico está fazendo com que as taxas de juros
subam cinco pontos percentuais, cm intervalos de hows. A
escassez de dinheiro é tão acentuada que bancos de primeira linha
acenavam com taxas de 81% ao ano (65% depois dc descontado o
imposto dc renda) e mesmo assim não encontravam, com lacilida-
de, investidores dispostos a aplicar em CDB Uma grande
fundação de seguridade, estatal, com disponibilidade para aplicar
CzJ 5 bilhões em renda fixa recebeu excelentes ofertas de juros.
recusou e preferiu esperar ate hoje. na certeza de conseguir
remuneração ainda melhor.

De manhã cedo as mesas de captação dos bancos abriram o
mercado oferecendo taxas de até 75% ao ano na emissão dc
certificados de depósitos bancários (CDB) por N) dias. Na
competição pelo dinheiro e observando o retraimento dos cüentes
tradicionais, rapidamente os bancos abriram suas taxas, chegando
a oferecer 80 a 81 % ao ano (4,2t>% ao mês livre de impostos)- Em
algumas financeiras os juros bateram 83%.

O diretor de uni conglomerado financeiro de médio porte se
confessou assustado com a escalada dos juros, decorrente de uma
política monetária apertada. Segundo ele. esse quadro não deve
durar até fevereiro, quando então serão efetuados todos os ajustes
no Plano Cruzado. Os bancos, segundo ele, precisam captai
recursos até meados dc dezembro e náo estáo conseguindo
equilibrar suas reservas.

Para o diretor da Financeira losango. Pedro Calcado, a
situaçáo é crítica. "Nâo sei como o governo vai resolver a
questão", disse ele. lembrando que a elevação acentuada, dos
juros poderá trazer um quadro de grande dificuldade para as
empresas que precisam recorrer a empréstimos "As empresas
com preços tabelados ou congelados, sem condições de repassar
para os produtos a elevação dos custos financeiros, não suportarão
isso" afirmou.

Pedro Calcado entende que com a definição do pacote
econômico as taxas de juros voltem para patamares mais razoa-
veis.

Segundo o gerente de uma corretora de grande porte, ha uma
expectativa no mercado financeiro no sentido de que o governo
reduzirá a tributação incidente sobre os titulos de renda fixa, de
forma a baixar as taxas nominais de juros, ja que náo há como
alterar a politica monetária restritiva enquanto a demanda estiver
muito acentuada.

Ontem o Banco Central vendeu CzJ 2ll bilhões em LIU"
(Letras do BC), reduzindo as taxas reais do papel cm relação ao
último leilão: tendo oferecido 0,319! de taxa real anteriormente,
ontem a taxa máxima concedida foi de 0,27% sobre overnight
Essa venda náo trará reflexos eni lermos de liquidez, ja que hoje o
BC resgata CzJ 25 bilhões em LBC, deixando uma folga de CzJ 5
bilhões em circulação. O custo do dinheiro só não subiu muito
porque o BC vem equilibrando as reservas bancárias ao volume de
títulos a ser financiado em mercado. A taxa ficou em 3.37% ao
mês. Já as instituições que carregam títulos privados em carteira
foram penalizadas, com as taxas em 6,04% ao mès.

As trocas de dinheiro entre as instituições através dos
Certificados de Depósitos Interbancários (CDI) subiram ontem
cm Sâo Paulo expressivamente, chegando a quase 85% ao'ano.

A elevação diária das taxas de juros na ponta da captação
obriga muitas instituições a simplesmente suspenderem a aceita-
ção de qualquer pedido dc empréstimo (seja para pessoa física,
seja para pessoa jurídica), ou a acompanharem o mais rápido
possível a alta dos juros, reajustando as taxas dc aplicaçào.

— Em 15 dias. os juros dos financiamentos de bens c
veículos já foram alterados pelo menos trés vezes, saindo de 75%
ao ano, para 105% — e vào mudar dc novo amanhã — contou o
gerente de uma agência do Banespa.

No mercado futuro, as cotações dos contratos de taxai de
juros referenciados em CDBs de 60 dias, negociados na Bolsa
Mercantil e de Futuros (BMF) acompanharam a alta do mercado
físico — ainda tentando se igualarem aos níveis voláteis das taxas
oferecidas pelos bancos. Ontem, os contratos com vencimento em
dezembro chegaram a bater os 80,2% ao ano, mas fecharam cm
77,38% — com alta de 3,88% pontos percentuais sobre O
fechamento do pregão de segunda-feira. As cotações dos contra-
tos de CDBs negociados no mercado futuro tém ficado aquém das
taxas do mercado físico, mas estào se aproximando delas.

Petrobras anunciará
nova descoberta de
petróleo em Campos

A Petrobras vai anunciar nos próximos dias uma nova
descoberta de petróleo na Bacia dc Campos, através do poço
l-RJS-366. localizado a 20 quilômetros ao Norte do campo dc
Albacora. A previsão foi feita pelo diretor de exploração e
produção da Petrobras, Wagner Freire, que se baseou nos fortes
indícios detectados pelos testes realizados na área.

O poço l-RJS-366 está localizado em lâmina d'agua dc IflSO
metros, ficando, portanto, numa zona dc maior profundidade que
a dos campos de Marlin e Albacora. considerados campos-
gigantes pelos técnicos da empresa.

O diretor da Petrobras informou que foram concluídos os
testes realizados no poço 1-RUC-l-AM. na região do Alto
Amazonas, comprovando que sua capacidade de produção i da
ordem de 1 mil barris diários de petróleo. 350 mil metros cúbicos
de gás natural diários e mais de 500 mil barris diários, de
condensado — um tipo de petróleo supcrlcve que permite extrair,
através do craqueamento, maior volume relativo de derivados
nobres (gasolina c diesel). «

Wagner Freire explicou, no entanto, que a definição do que
será feito com as novas reservas descobertas dependerá das
perfurações adicionais já programadas, tanto para a delimitação
do campo descoberto, como para explorar as áreas próximas em
busca de outros campos.

Segundo ele, a programação inclui dois novos poços pionei-
ros, sendo um deles a 7 quilômetros de distância, na mesma
estrutura geológica do 1-RUC-AM. mas em direção ao Nordeste,
e o outro a 14 quilômetros ao Leste. Esses dois poços estacam
voltados para a busca de novas descobertas. Para delimitação do
campo do Rio Urucu a Petrobras já aprovou a perfuração de. um
novo poço a apenas 1 mil 200 metros do poço descobridor. .

Os testes realizados no 1-RUC-l-AM revelaram também a
existência de petróleo leve (43" API). além do chamado condensa-
do, que é o petróleo superleve, de elevada qualidade.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO

AVISO
Adiamento Concorrência N°

01/86 do Centro de Diagnóstico e
Maternidade do IPSEP - DERBY..

A comissão permanente de liei-
tação deste instituto, avisa às fir*-
mas interessadas, que por motivos
superiores está adiada "sinedie", è
concorrência pública N° 01/86, do
Centro de Diagnóstico e Materni-
dade do IPSEP, no DERBY, publica"-
da no Diário Oficial do Estado de
21.10.86.

Evelyne Oliveira de Hollanda
Valente Brasileiro de Araújo

— Presidente da Comissão —
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or recebe a maior
Ita da história americana

Especulad Jornal diz que Alfonsin
vai reformar o Austral

Roberto Garcia
Correspondente

Washington — Quando a notícia
saiu, no üm da semana passada, seu
efeito foi parecido a um vento gélido cm
Wall Street. Ivan Bocsky, um dos mais
conhecidos especuladores do mercado de
ações dos Estados Unidos, recebeu a
maior multa da história e a pior punição
prevista nas leis do país, por beneficiar-se
ilegalmente de informações internas das
empresas cujos papéis negociava. Ele
teve que pagar 100 milhões de dólares e
foi proibido pelo resto da vida dc voltar a
operar na Bolsa.

Para evitar uma longa pena de pri-
sáo, Boesky prometeu contar tudo o que
sabia a respeito das atividades ilegais na
Bolsa ao promotor federal em Nova lor-
que, Rudolf Giuliani. Por causa disso, há
rumores intensos de que outras cabeças
igualmente importantes nas grandes cor-
retoras e de grandes investimentos ameri-
canos rolaráo nas próximas semanas e
meses.

Boesky vem lucrando ilegalmente,
desde o ano passado, com a compra de
ações, baseado em informações internas
dadas por um conhecido especialista em
aquisição de empresas, Dennis Levine.

Em fevereiro do ano passado, Levi-
ne, que era alto funcionário do banco de
investimentos Drexel, Burham and Lam-
bert — o mesmo para o qual Antônio
Gebauer foi trabalhar quando saiu do
Morgan Guaranty Trust — ofereceu-lhe
informações confidenciais a respeito de
projetos de aquisição que seu banco iria
financiar. Boesky aceitou essas informa-
ções, prometendo dar a Levine 5% dos
lucros que conseguisse com base nelas. O
problema é que o uso de informações
internas de empresas para compra de
ações é ilegal porque permite que pessoas
com acesso privilegiado a elas tenham
lucros que outros investidores não podem
ter.

Jogo pesado
Com base em informações desse tipo,

Boesky ganhou mais 50 milhões de dóla-
res ilegalmente — 4 milhões, por exem-
pio, especulando com ações da Compa-
nhia Nacional de Biscoitos — Nabisco —
antes de sua aquisição pela grande fabri-
cante de cigarros R. J. Reynolds. Ele
ganhou mais 4 milhões comprando açóes
da Houston Natural Gas e outro milhão
com ações da FMC Corporation.

Em maio deste ano, Dennis Levine
foi preso sob acusação de uso de informa-
ções internas das empresas clientes de seu
banco para compra e vencia de ações. Os
investigadores que o prenderam fizeram-
lhe uma proposta que ele não podia
recusar. Se Levine desse os nomes de

outros comparsas em manipulações da
Bolsa, os promotores pediriam ao tribu-
nal que iria julgá-lo uma pena mais leve.
Foi assim que ele começou a cantar,
dizem os promotores. Com base nessas
informações, quatro pessoas tinham sido
processadas até agora, mas todas eram
peixes pequenos. Boesky é o primeiro
dos grandes especuladores a cair nas
malhas da lei. Ele administrava um fundo
de mais de um bilhão de dólares de seus
clientes.

A imagem do arbltrageur até agora
era a de um gênio financeiro que traba-
lhava 20 horas por dia, comia raramente
e passava quase todo o tempo no telefo-
ne, à caça de bons negócios. Seu apetite
por dinheiro era tal que um de seus
apelidos em Wall Street era Piggy (por-
quinho). Ele tentava convencer seus in-
vejosos colegas de que seu sucesso era o
resultado de muito trabalho e enorme
perspicácia. Contava-se que um dos fun-
cionários de sua corretora acompanhava
os movimentos dos jatinhos das grandes
empresas, o que lhe permitia saber para
onde os diretores dessas empresas esta-
vam viajando e, assim, poder calcular
que tipos de negócios estavam preparam-
do. Sabe-se, agora, que, em vez de pro-
funda inteligência e enorme sangue frio
para fechar grandes negócios em alguns
minutos, a fórmula para seu sucesso era
apenas inside Information, os recados
soprados por Levine sobre os negócios
projetados por empresas gigantes. Um
levantamento de seus contatos telefôni-
cos feito por investigadores federais de-
monstrou que com freqüência ele falava
vinte vezes por dia com Levine.

Confiança abalada
Mais que o tamanho da multa, o caso

é considerado importante por causa de
seus efeitos sobre a grande febre dos
últimos anos no mercado americano de
ações, que é a absorção de uma empresa
por outras: a moda vai parar, pelo menos
por algum tempo. Além disso, o caso está
abalando a confiança do público no mer-
cado de ações e estimulando um clamor
por novos regulamentos mais estritos pa-
ra o setor.

Nos últimos quatro anos a valoriza-
ção das ações dobrou nos Estados Uni-
dos. A queda na inflação também produ-
ziu grandes lucros para os detentores de
títulos da dívida das empresas. As enor-
mes fortunas criadas dessa forma passa-
ram a financiar um extraordinário volu-
me de aquisições e junções de empresas,
com saltos repentinos nos preços de
ações. Essas condições geralmente
atraem jogadores como Boesky. E em
qualquer jogo onde os lucros são substan-
ciais, há grandes incentivos para manipu-
lar os resultados. Foi o que Boesky e um
grupo de conspiradores fizeram.

Dezenas e, às vezes, até centenas de
pessoas têm acesso a dados importantes
sobre a contabilidade interna de empre-
sas que estão sendo negociadas — desde
advogados a diretores dessas empresas,
bem como os funcionários de bancos de
investimento que financiam essas aquisi-
ções. Especuladores podem ganhar ver-
dadeiras fortunas se souberem com sufi-
ciente antecedência que uma empresa vai
ser comprada, eies podem comprar um
grande número de suas ações e vendê-las
muito bem, fazendo milhões de dólares
de lucros extraordinários.

Fortuna e política
No jargão do mercado de ações, Boes-

ki é conhecido como um _rbtírageur. Ele
procurava saber que empresas estáo para
ser adquiridas por outras, comprava tantas
ações quanto podia enquanto elas ainda
estavam baratas e ficava esperando que o
grupo interessado em sua aquisição fizesse
uma oferta compensadora. Se acertasse na
escolha, conseguia lucros enormes a prazo
muito curto.

A onda de aquisições de uma empre-
sa por outra, concentrando o poder eco-
nômico em número cada vez menor de
mãos, é um fenômeno dos últimos anos.
Ele é criticado por muitos porque em vez
de aplicarem seus recursos na produção
de artigos cada vez mais numerosos,
melhores e mais baratos, essas empresas
usam tudo o que têm e ainda se endivi-
dam para comprar outras.

Náo obstante, os arbitrageun têm
defensores entusiásticos. Eles argumen-
tam que as absorções promovem a efi-
ciência e, nessa medida, os interesses dos
milhares de acionistas dessas empresas.
Segundo esse raciocínio ao estudar mui-
tas companhias os analistas percebem
que as ações de algumas estão com valor
baixo porque são mal administradas. Isso
estimula muitos compradores (os ralders,
no jargão do ramo) a oferecer um preço
mais compensador por essas ações, assu-
mem o controle das empresas e cortam
suas operações íneti-icutes, pessoal ex-
cessivo e até os salários dos seus funcio-
nários, tornando-as mais lucrativas.

Boesky jogava alto. Enquanto outros
se contentavam com dezenas de milhares
de ações de uma empresa que estava

prestes a ser vendida, Boesky comprava
milhões dessas ações. Com o volume de
suas operações, ele passou a gozar de
uma imagem mítica em Wall Street e de
extraordinário acesso junto a executivos
de grandes empresas e bancos de investi-
mentos. Ao adquirir empresas como a
SCM Corporation, a AVCO e a Ara
Services Inc., ele conseguiu acumular
uma fortuna superior a 200 milhões de
dólares.

Buenos Aires — A Argentina vai
lançar uma reforma do Plano Aus-
trai, que entrará em vigor dia Io úc
janeiro, indicou o jornal Âmbito Fi-
nanceiro. O anúncio deverá ser feito
pelo presidente Raul Alfonsin, ao
retornar dos Estados Unidos, possi-
velmente sexta-feira.

O objetivo principal do plano
será o de diminuir o peso das empre-
sas estatais na economia argentina.
As estatais devem 35 bilhões dos 53
bilhões da dívida externa do país e,
pelo plano, deverão se tornar rentá-
veis.

Segundo o jornal, será criado um
estímulo para que funcionários do
Estado se retirem para a atividade
privada e os "regimes de privilégio",
não especificados, serão suprimidos.
As informações são de que mais de 2
milhões de pessoas de uma popula-
çáo ativa de 15 milhões estão atual-

mente trabalhando cm empresas cs-
tatais ou na administração publica.

A maior estatal argentina — a
empresa petrolífera Yacunientos Pe-
trolíferos Fiscales (YPF) — será divi-
dida cm quatro firmas e uma holding
vai administrar várias estatais, espe-
cialmente empresas fabricantes de
material bélico, à exceção das que
produzem material estritamente mi-
litar (atualmente muitas empresas
bélicas produzem diversas matérias-
primas petroquímicas e outros pro-
dutos para a indústria privada).

Como a reforma do Plano Aus-
trai pretende reduzir o volume gio-
bai aos gastos do Estado, considera-
dos os maiores causadores de proble-
mas para a economia argentina e o
próprio motor da inflação, uma série
de empresas estatais deverão ser
postas à venda, começando pela área
petroquímica, segundo as fontes do
Âmbito Financeiro.

Empresário se
entusiasma com
vendas a Cuba

Porto Alegre — Cuba quer manter,
nos próximos quatro anos, uma corrente
dc comércio com o Brasil no valor de 200
milhões de dólares, sendo que no primei-
ro ano a meta é atingir 60 milhões de
dólares. A informação t do presidente do
Banco Meridional, Luiz Octávio Vieira,
que chefiou o grupo de 26 empresários
brasileiros na pnmeira missão comercial
oficial a Cuba depois do reatamento das
relações diplomáticas com o Brasil.

A primeira viagem já apresentou ai-
guns resultados práticos, que poderào
fortalecer o intercâmbio entre os dois
paises: a Cônsul vendeu 144 aparelhe, de
ar condicionado; a Moinhos Santista,
tecidos; a Confab, canos e tubos; e a
White Martins, carbureto de cálcio.
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O microcomputador ideal
para banco de dados e
planilhas eletrônicas
de médio porte.
A melhor escolha para
processamento de textos.
Produzido pela SCOPUS
e compatível com o apple IIE.
O MENOR PREÇO DO MERCADO.
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INFORMÁTICA EMPRESARIAL m
RJ. R. Sete de Setembro, 99/11 f and. Tel.: (021) 224-7007

SP. R. Haddock Lobo, 337/7? and. TeL (011) 231-078» J

MERCADOS FUTUROS
Seminário Internacional

DIRIGIDO A PROFISSIONAIS DO MERCADO DE CAPITAIS DIRETORES E
GERENTES FINANCEIROS DE EMPRESAS, INVESTIDORES, HEDGERS E PESSOAS
\^R^l^!^mm O MECANISMO DOS MERCADOS FUTUROS.

DATA

02 de dezembro de 1986

LOCAL

Hotel Intercontinental - Rio de Janeiro

PROGRAMA
09:00 h Abertura
09.15 h l?Tema

Situação do Mercado Internacional de
Moedas, Flutuação de Taxas. Mecanismos
de Cobertura de Riscos, Política de For-
mação de Reservas.
Expositora: Ann Mills - Vice-Presidente
da Área de Moedas, Shearson, Lehman
Brothers - New York - USA.

10:45h Coffee Break

11.00 h 2? Tema

Mercados Futuros de Taxa de Juros nos
Estados Unidos: Caso dos T - Bonds.
Expositor: Álvaro Catão Jr. - Membro do
Chicago Board of Trade e Vice-Presidente
da Área de "Commodities", da Shearson,
Lehman Brothers - Chicago - USA.

12:30 h Almoço, com palestra do Diretor de Mer-
cado de Capitais do Banco Central do
Brasil, Luiz Carlos Mendonça de Barros.

14:30h 3? Tema
Relação Cash/Futures nas Bolsas - Papel
do Especulador.
Expositor: Neil 0'Brien - Analista de Mer-
cado da Merril Lynch - New York - USA.

15:30 h Coffee Break
15:45 h 4? Tema

Oportunidades de "Hedging" e Arbitra-

gem no contrato SP 500.
Expositor: James Slentz - Diretor da Área
de Futuros Financeiros, da Chicago Mer-
cantile - Chicago - USA.

17:00 h Painel de Debates, com a participação de
todos os conferencistas e o público.

18:15 h Encerramento, seguido de Coquetel.

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÉS/PORTUGUÉS, PORTUGUÊS/INGLÊS.

Reservas e inscrições: ESAD - Escola de Administração e Negócios.

Rua São José, 40 - 9? andar - Tel.: (021) 221-7080 - Telex (021) 31654 - CEP: 20010

APOIO:

PROMOÇÃO:

JORNAL DO BRASIL BB
Bolsa Mercantil & de Futuros
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¦éL. tecnologia educacional
CEDEX - Centro de Desenvolvimento de Executivos
"Eventos a nível de "High Management"
EXECUTIVOS: ESTAS OPORTUNIDADES V. E SUA EMPRESA NÃO PODEM PERDER!

ÇFMINÁRIOS SOBRE LOGÍSTICA E ESTRATÉGIA EMPRESARIAL

»:,ssrí5S5SS__^^
empresarial. VerifiqiKM» seguir, o que temos a oferecer sobre o assunto.

"SELEÇÃO DE CARTEIRA DE FORNECEDORES E CLIENTES"
01 e 0212.86 - 08:30/18:30 hs. • Duração • 16 horas

ffi^ã?t^_offisunto^ „ rtnn„ntAi,

com quem? de quem? para quem? quando? como? por quê? quanto? etc.

íswrtós_sssfi5-_Kr^
o reequillbrio de uma organização nessa situação. ,_,-_., „
• Módulo 1 - 01.12.86 • FORNECEDORES ' Módulo 2 ¦ 02.12 86 • CLIENTELA

Inscrição inteqral- Cz» 7-300,00, incluindo material, certificado e serviços de intervalo.

Inlcriçlo pS-C-S4.100,00 por módulo, sujeita à confirmação da vaga
" "OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS: O USO DA LOGÍSTICA NA EMPRESA"

11.12.86 - 08:30/18:30 hs. - Duração • 8 horas

O que vem a ser logística na empresa? Qual sua importância para a otimização de custos?

Este sto perguntas que começam a surgir entre executivos preocupados em obter novos e melhores ms-

__p@g_____ÊSS6
mmmMmÈWÊ,
(o caso industrial, o caso bancos, varejistas, atacadistas)? ..„?,«,.-.

Inscrição- Cz» 6 700,00, incluindo material explicativo, exemplos práticos da realidade empresarial, certifica-

Preço de lançamento: Cz$ 4.000,00. À disposição durante o evento ou através de pedidos àSLB-CEDEX

mtr^T-^TiASvZü^os Seminários sobre Logística e Estratégia Empresarial.

SEMINÁRIOS SOBRE FINANÇAS __„,.;„«»
Pnsouisas revelam aue empresários, gerentes e assessore» financeiros nem sempre a°mirarn vantajosa-

ÍSm nZSdSCercado financeiro, o que prejudica o estabelecimento de critérios seguros de decl-
™oTegX 

Como está sua empresa nesta área? Verifique as oportunidades a seguir.
"ATUALIZAÇÃO EM NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA"
03 e 0412.86 • 08:30/18:30 hs. - Duração -16 horas

c» pm cim Prrmresa faltam informações seguras sobre o "modus operandi" das Instituições financeiras

f^^^^ScBaS^uoS^3SL legais; se está dificil formular estratégias financeiras a curto mé-
A^^!!^^^n^aaMa^Su que gerem as melhores taxas de retorno; se há necessidade

^KStoWr^Xen^fcffils visaVentre outros, a recuperação Integral do Imposto de Ren-

ria nn<;'ativos financeiros; este evento poderá ser muito útil.
ift h£___. ctelntensointacto com as peculiaridades do mundo financeiro tornarão os participantes aptos

aS1S£~ de tocada de decisão sobre práticas financias de mercado e de geren-
ciamento de neqociações vantajosas com taxas e reciprocidades.

fnscriçtointegral: Cz» 7.800,00, incluindo material apostilado, certificado e serviços de inteivala -

Inscrição parcial: Cz» 2.200,00 por módulo, sujeita à confirmação da vaga
"FINANÇAS - CONCENTRAÇÃO EM MATEMÁTICA FINANCEIRA"

01 e 02.12.86 - 08:30/18:30 hs. - Duração -16 horas.
rnmo «.stan a* habilidades dos "financeiros" em sua organização? Mostram segurança em identificar

^omo" e "auando" devem ser Ice as propostas em taxas finais efetivas, normais, reais, antec.padas. pos-'EBl^^A^^^í^t^^^^' --¦*-*¦
_KW_S_aSK__K^^^
tagem de fluxos financeiros.
Inscrição: Cz» 6.600,00 (inclui apostilas, certificado e serviços de intervalo)
É desejável que os éxecutivos-partlclpantes portem calculadoras Texas. HP ou Sharp

"CAPACITAÇÃO EM OPEN MARKET E RENDA FIXA"
08 a 11.12.86 - 0&30/18:30 hs. - Duração • 32 horas.

nnaiQ a« ainak nrPocuDacões da área financeira de seu empreendimento? Excessiva superposição de fa-HHIS&__^^
.fe Sm mlsmo titulo? Dúvidas na interpretação e aplicação de critérios operacionais geradores de ganhos

t_. vwintifica em sua empresa problemas semelhantes, este Seminário propõe eliminá-los, instrumental!-

SndoSSSrtN pTra o desenvolvimento de comentários, análises, relatórios gerenciais. e cà cu£s-

n^celros^pertinentesTà realidade operacional do Open Market. ajustada às modificações na legislação> tn-

b&^Snclas daíS-KlSA) da divida pública interna na formação das taxas do mercado, e às

interligações entre os subsistemas SELIC, CETIP. ADM e Renda Fixa

Inscrição: Cz» 10.500,00, inclusive material apostilado, certificado e serviços de Intervala

Os Seminários sobre Finanças serão conduzidos pelo Dr. Carlos Alberto Decotelli da Silva •cc>nsij^' flnag

c7iro membro da Comissào de Economia do Sindicato dos Bancos do Rio de Janeiro e docente do IBMEC.

Febràban-IBCB e FGV-Rio.

SEMINÁRIO SOBRE DESEMPENHO GERENCIAL .......-.,„,.„.,„,.,
V. concorda que o sucesso empresarial cada vez mais resulta da comP»M~_a* habH ld.de dos •"_"«£*

Em sua organização há necessidade de melhoria de desempenho gerencial para enfrentar os desafios oo

cenirio empreMirU?? Eis aqui a oportunidade de superar suas preocupações!
"DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES GERENCIAIS • DHG"

09 e 10.12.86 - 08:30/18.30 hs - Duração -16 horas

No programa DHG, cada participante identificará suas limitações qualidades e POtencfaJldadeíigamn-

sSlk_£_r_35-ffi^^
São _STèPlTnelamentc.Vivendo experimentações práticas, aparentemente inofensivas, mas ob-

ffSSí conclusfvL os STpantes sào ,ndu*dos a refletir sobre sua capacitação gerenciaL Un, sistema

confidencial de auto-avaliaçào. seguido, ao termino, por uma avalte^™to^aemque ^JffiE£
demais, gera dados que, após tabulados, sào encaminhados conf idencialmente a cada um para sedimentar

a reflexão e embasar o novo desempenho. .__,.,,- -„_
Será conduzido pelo Dr. Flávio Castanho Avelar, professor universitário de Organização e de Marketing, com

marcante experiência administrativa em empresas de porte Atualmente é Diretor da SLR

inscrição: CzJ 8.600,00, incluindo material didático, certificado e serviços de intervalo.

••VAGAS LIMITADAS"
Local: Hotel Glória • Rua do Russel. 632 • Rio de Janeiro
Informações e Inscrições: SLB - TECNOLOGIA EDUCACIONAL

TFDFX • Centro de Desenvov mento de Executivos
lão Paulo Rua da Consolação, 57 - Conj. 92 • Tel.: (011) 257-4095
Rio de Janeiro • Rua da Assembléia, 10 • Grupo 3710

Tels. (021) 221-8906 e 221-9086 - Telex 021106

Admite-se entendimentos acerca de turmas fechadas e participações grupais
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Especulad
multa da

nr rprphp a maior rArgentina reformulará o Austral
oi ratuuv u uiiÂsVKji —_  efidência as estatais que na Ar?cmina g
história americana

Roberto Garcia
Correspondente

"..'.,'.,*... -Washington — Quando a notícia
Saiu, no fim da semana passada, seu
efeito foi parecido a um vento gélido em

•"Wall Street. Ivan Boesky, um dos mais
- "tonhecidos especuladores do mercado de
""àÇóes dos Estados Unidos, recebeu a

maior multa da história e a pior punição
ttfevista nas leis do país, por beneficiar-se
ilegalmente de informações internas das

""éttpresas cujos papéis negociava. Ele
teve que pagar 100 milhões de dólares e

'foi 
proibido pelo resto da vida de voltar a

! operar na Bolsa.
Para evitar uma longa pena de pri-"- Boesky prometeu contar tudo o que

peito das atividades ilegais na
Bolsa ao promotor federal em Nova Ior-
que, Rudolf Giuliani. Por causa disso, há
rumores intensos de que outras cabeças
igualmente importantes nas grandes cor-
retoras c de grandes investimentos ameri-
canos rolarão nas próximas semanas e

' mèsés.Boesky vem lucrando ilegalmente,
desde o ano passado, com a compra de
ações, baseado em informações internas
da,das por um conhecido especialista em
aquisição de empresas, Dennis Levine.

Em fevereiro do ano passado, Levi-
ne, que era alto funcionário do banco de
investimentos Drenei, Burham and Lain-
bert— o mesmo para o qual Antônio
Gebauer foi trabalhar quando saiu do

• Morgan Guaranty Trust — ofereceu-lhe
'•"Uiformações confidenciais a respeito de

projetos de aquisição que seu banco iria
""financiar. Boesky aceitou essas informa-

çóes, prometendo dar a Levine 5% dos
" lucros que conseguisse com base nelas. O

problema é que o uso de informações
internas de empresas para compra de
ações é ilegal porque permite que pessoas
com acesso privilegiado a elas tenham
lucros que outros investidores não podem
ter.

'tr»

Jogo pesado
Com base em informações desse tipo,

Boesky ganhou mais 50 milhões de dóla-
rés ilegalmente — 4 milhões, por exem-
pio', especulando com ações da Compa-
nhia Nacional de Biscoitos — Nabisco —
antes de sua aquisição pela grande fabri-

,içftntp de ciganos R. J. Reynolds. Ele' 
ganhou mais 4 milhões comprando ações
da Houston Natural Gas e outro milhão
com ações da FMC Corporation.

Em maio deste ano, Dennis Levine
foi preso sob acusação de uso de informa-
ções internas das empresas clientes de seu
banco para compra e venda de ações. Os
investigadores que o prenderam fizeram-
lhe uma proposta que ele não podia
recusar. Se Levine desse os nomes de

outros comparsas em manipulações da
Bolsa, os promotores pediriam .ao tribu-
nal que iria julgá-lo uma pena mais leve.
Foi assim que ele começou a cantar,
dizem os promotores. Com base nessas
informações, quatro pessoas tinham sido
processadas até agora, mas todas eram
peixes pequenos. Boesky é o primeiro
dos grandes especuladores a cair nas
malhas da lei. Ele administrava um fundo
de mais de um bilhão de dólares de seus
clientes.

A imagem do arbitrageur até agora
era a de um gênio financeiro que traba-
lhava 20 horas por dia, comia raramente
e passava quase todo o tempo no telefo-
ne, à caça de bons negócios. Seu apetite
por dinheiro era tal que um de seus
apelidos em Wall Street era Piggy (por-
quinho). Ele tentava convencer seus in-
vejosos colegas de que seu sucesso era o
resultado de muito trabalho e enorme
perspicácia. Contava-se que um dos fun-
cionários de sua corretora acompanhava
os movimentos dos jatinhos das grandes
empresas, o que lhe permitia saber para
onde os diretores dessas empresas esta-
vam viajando e, assim, poder calcular
que tipos de negócios estavam preparan-
do. Sabe-se, agora, que, em vez de pro-
funda inteligência e enorme sangue frio
para fechar grandes negócios em alguns
minutos, a fórmula para seu sucesso era
apenas inside information, os recados
soprados por Levine sobre os negócios
projetados por empresas gigantes. Um
levantamento de seus contatos telefôni-
cos feito por investigadores federais de-
monstrou que com freqüência ele falava
vinte vezes por dia com Levine.

Confiança abalada
Mais que o tamanho da multa, o caso

é considerado importante por causa de
seus efeitos sobre a grande febre dos
últimos anos no mercado americano de
ações, que é a absorção de uma empresa
por outras: a moda vai parar, pelo menos
por algum tempo. Além disso, o caso está
abalando a confiança do público no mer-
cado de ações e estimulando ura clamor
por novos regulamentos mais estritos pa-
ra o setor.

Nos últimos quatro anos a valoriza-
ção das ações dobrou nos Estados Uni-
dos. A queda na inflação também produ-
ziu grandes lucros para os detentores de
títulos da dívida das empresas. As enor-
mes fortunas criadas dessa forma passa-
ram a financiar um extraordinário volu-
me de aquisições e junções de empresas,
com saltos repentinos nos preços de
ações. Essas condições geralmente
atraem jogadores como Boesky. E em
qualquer jogo onde os lucros sáo substan-
ciais, há grandes incentivos para manipu-
lar os resultados. Foi o que Boesky e um
grupo de conspiradores fizeram.

Dezenas c. às vezes, até centenas de
pessoas têm acesso a dados importantes
sobre a contabilidade interna de empre-
sas que estão sendo negociadas — desde
advogados a diretores dessas empresas,
bem como os funcionários de bancos de
investimento que financiam essas aquisi-
çôes. Especuladores podem ganhar ver-
dadeiras fortunas se souberem com sufi-
ciente antecedência que uma empresa vai
ser comprada, eles podem comprar um
grande número de suas ações e vendê-las
muito bem, fazendo milhões de dólares
de lucros extraordinários.

Fortuna e política
No jargão do mercado de açóes, Boes-

ki é conhecido como um arbitrageur. Ele
procurava saber que empresas estão para
ser adquiridas por outras, comprava tantas
ações quanto podia enquanto elas ainda
estavam baratas e ficava esperando que o
grupo interessado em sua aquisição fizesse
uma oferta compensadora. Se acertasse na
escolha, conseguia lucros enormes a prazo
muito curto.

A onda de aquisições dc uma empre-
sa por outra, concentrando o poder eco-
nômico em número cada vez menor de
mãos, é um fenômeno dos últimos anos.
Ele é criticado por muitos porque em vez
de aplicarem seus recursos na produçáo
de artigos cada vez mais numerosos,
melhores e mais baratos, essas empresas
usam tudo o que têm e ainda se endivi-
dam para comprar outras.

Não obstante, os arbitrageurs têm
defensores entusiásticos. Eles argumen-
tam que as absorções promovem a efi-
ciência e, nessa medida, os interesses dos
milhares de acionistas dessas empresas.
Segundo esse raciocínio ao estudar mui-
tas companhias os analistas percebem
que as açóes de algumas estão com valor
baixo porque são mal administradas. Isso
estimula muitos compradores (os raiders,
no jargão do ramo) a oferecer um preço
mais compensador por essas ações, assu-
mem o controle das empresas c cortam
suas operaç^-cs ineficientes, pessoal ex-
cessivo e até os salários dos seus funcio-
nários, tornando-as mais lucrativas.

Boesky jogava alto. Enquanto outros
se contentavam com dezenas de milhares
de ações de uma empresa que estava

prestes a ser vendida, Boesky comprava
milhões dessas açóes. Com o volume de
suas operaçóes, ele passou a gozar de
uma imagem mítica em Wall Street e de
extraordinário acesso junto a executivos
de grandes empresas e bancos de investi-
mentos. Ao adquirir empresas como a
SCM Corporation, a AVCO e a Ara
Services Inc., ele conseguiu acumular
uma fortuna superior a 200 milhões de
dólares.

Rosental Calmon Alves
Corrospondenlo ____________

Buenos Aires — Uns chamam de novo Plano Austral.
outros de "nova etapa do Austral" ou de "Plano Austral do
setor público". O nome pode variar, mas certo é que a
Argentina está dando os últimos retoques num programaeconômico da maior impoitância, que será lançado oficial-
mente na semana que vem. Trata-se uma séria revisão do
papel do Estado na economia e uma reestruturação do aparato
estatal. Uma reforma ampla, que vai das repartições às
empresas públicas, passando por uma redução do quadro de
pessoal.

O plano vem sendo costurado há meses pelos economis-
tas do Austral c, na verdade, fazia parte desse programa
antiinflacionário iniciado há 17 meses. Náo tinha sido aplicado
até agora, contudo, porque qualquer mudança importante na
estrutura estatal esbarra sempre em entraves burocráticos,
como ocorreria no Brasil ou em qualquer outro país. Alem
disso, a idéia de uma profunda racionalização do Estado
implica em um custo social que o governo Alfonsín relutava
encarar. Agora, tenta fórmulas intermediárias, para que o
corte de pessoal nâo seja drástico.

Uma das novidades mais importantes desse novo progra-
ma será a criaçáo de uma holding que reunirá todas as
empresas estatais, a fim de racionalizar sua administração,
eliminar burocracia e custos. O objetivo também é dar maior

eficiência as estatais, que na Argentina geralmente dao
enormes prejuízos e sâo administradas de maneira confusa c
até misteriosa. A ENTEL, empresa de telecomunicações, por
exemplo, náo publica sequer seus balanços, a não ser muitos
anos depois de cada exercício.

C) ministro Trucco confirmou a criaçáo da holding, mas
disse que há tempos o governo ja anunciara essa intenção
Outra mudança que estava sendo preparada ha algum tempo,
mas sõ açora sera anunciada, é a reestruturação de algumas
das cranJes estatais arcentinas. como a Yacimientos Pelrolífe-
ros Viscales (a estatal do petróleo), que sera dividida em
quatro empresas diferentes.

Para amenizar O efeito social que causaria uma demissão
em massa das legiões de fundonários públicos considerados
desnecessários, o governo argentino ampliara seus sistemas ja
existentes de estímulos ò demissão voluntária Atualmente, ja
se assegura 0 pagamento por dois ou mais anos de quem pede
demissão Mas uma das novidades sera uma ajuda financeira
para quem quiser deixar o seu cargo público a fim de abnr um
negocio, por exemplo

Outro capítulo importante desse "Plano Austral para o
setor público" é o das privatizações. O governo Alfonsín tem
anunciado insistentemente que vai começar a privatizar em-
presas estatais, mas ate agora não fez praticamente nada nesse
campo. Os planos sempre se atolam na burocracia ou na
oposiçáo política à venda de empresas ao setor privado.
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INFORMÁTICA EMPRESARIAL
RJ H Sete de Setembro. 99/11? and. TeL (021) ^4-7007

SP. R. Haddock Lobo, 337/7? and. Tel- (011) 231-079811)231-0799 J|

MERCADOS FUTUROS
Seminário Internacional

nmirinn A PROFISSIONAIS DO MERCADO DE CAPITAIS, DIRETORES E

Qmil^l^^l^^S^&M. INVESTIDORES, HEDGERS. E: PESSOAS

INTERESSADAS EM CONHECER O MECANISMO DOS MERCADOS FUTUROS.

DATA

02 de dezembro de 1986

LOCAL

Hotei Intercontinental- Rio de Janeiro

PROGRAMA
09:00 h Abertura
09.15 h l?Tema

Situação do Mercado Internacional de

Moedas, Flutuação de Taxas. Mecanismos
de Cobertura de Riscos, Política de For-
mação de Reservas.
Expositora: Ann Mills - Vice-Presidente
da Área de Moedas, Shearson, Lehman
Brothers - New York - USA.

10:45h Coffee Break

11:00 h 2? Tema

Mercados Futuros de Taxa de Juros nos
Estados Unidos: Caso dos T - Bonds.
Expositor: Álvaro Catão Jr. - Membro do
Chicago Board of Trade e Vice-Presidente
da Área de "Commodities", da Shearson,
Lehman Brothers - Chicago - USA.

12:30 h Almoço, com palestra do Diretor de Mer-
cado de Capitais do Banco Central do

Brasil, Luiz Carlos Mendonça de Barros.

14:30h 3? Tema
Relação Cash/Futures nas Bolsas - Papel
do Especulador.
Expositor: Neil 0'Brien - Analista de Mer-
cado da Merril Lynch - New York - USA

15:30 h Coffee Break
15:45 h 4? Tema

Oportunidades de "Hedging" e Arbitra-

gem no contrato SP 500.
Expositor: James Slentz - Diretor da Área
de Futuros Financeiros, da Chicago Mer-
cantile - Chicago - USA.

17:00 h Painel de Debates, com a participação de

todos os conferencistas e o público.
18:15 h Encerramento, seguido de Coquetel.

TRADUÇÃO SIMULTÂNEA INGLÉS/PORTUGUÉS, PORTUGUÊS/INGLÊS.

Reservas e inscrições: ESAD - Escola de Administração e Negócios

Rua São José. 40-9» andar-Tel.:(021) 221-7080-Telex (021) 31654-CEP: ^0010

APOIO:

PROMOÇÃO:

JORNAL DO BRASIL Hfi
Bolsa Mercantil & de Futurvs
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¦d TECNOLOGIA EDUCACIONAL
CEDEX - Centro de Desenvolvimento de Executivos
"Eventos a nível de "High Management"
EXECUTIVOS: ESTAS OPORTUNIDADES V. E SUA EMPRESA NÁO PODEM PEpJw!

SmpresariSl. TES*. Sflulr, o que «emos a oferecer sobre o assunto.
"SELEÇÃO DE CARTEIRA DE FORNECEDORES E CLIENTES

01 e 0212 86 • 08:30/18:30 hs. ¦ Duração • 16 horas

o reequilibrio de uma organização nessa situação ri 
IFNTELA• Módulo 1 - 01.12.86 - FORNECEDORES Módulo 2 02.12.86 ¦ CLIENTELA

inscrição Intearal- Cz$ 7300,00, incluindo material, certificado e serviços de intervala

Inlcnçlo pS: Cz* 4.100,00 ^r módulo. su,eita à confirmação da vaga
' "OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS: O USO DA LOGÍSTICA NA EMPRESA"

1112 86 - 08:30/18:30 hs. - Duração • 8 horas

a^_srr^*s»fTSKr'",,-,*
toes como: Como distribuir responsabilidades petos segmentos aa ti mais |nd)ca_
[rlz/filiais ao nivel de mâo-de-obra e.estoques,d£g^e™$f^£ffiEE o produzido^ Vale a pe-
das alternativas para aquisiçãotie mal%l*P"™ri^™ 

t-i^rtee respectivas implicações nas decisões
naabrirou fechar filiais? Quais as 

ÇondiçOesdeiçusto 
*|.^ft^ffi£ 

de fatores, produtos e serviços
de localização de filiais? C^wUan*«encontros^eaaflIz^aci'«"£«§»« ser waiada8: loglstlça-lrv
requisitados pelos d've,re°^se9^n'^ centralização ou descentralização do

SWsfs Cri^ °u red^á0 da rede de agénC,aS °U ""^

SEMINÁRIOS SOBRE FINANÇAS

"ATUALIZAÇÃO EM NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA"
03 e 0412 86 - 08:30/18:30 hs. ¦ Duraçào • 16 horas

Se em sua .m~£»« .nto^
e sobre as medicações£¦»«P^«gftí8W*fi™£™ melhores taxas de^tomo; se hã necessidade

^B» «*-¦a recuperaçâ0 in,e9ral do ,mpos,°
da nos ativos financeiros, este 

^SS^So mldo financeiro tornarão os participantes aptos

S?e=SS-^—tsto £bre práticas financeiras de melado e de geren-

So de negociações -nta.osas com t^as e re^iprocidades^ ^^ ^ ^
O Seminário tem 4 módulos ^£n^ n2Í£3raS£ deSng; iStaSvOpemçfles de Open MarKet e no

«oed\rna^ va^ei'e impos,°de Renda e Ganhos

fnsS?» Intearal- Cz» 7.800.00. incluindo material apostilado. certificado e serviços de intervala

nlc çlo pScz* 2.200,00 por módulo, sujeita à confirmação da vaga
"FINANÇAS • CONCENTRAÇÃO EM MATEMÁTICA FINANCEIRA"

Ole 0212 86 - 08:30/18:30 hs. - Duração -16 horas.

Como estão as habilidades dosJÜ-noJoJJn.^sua Xa2Srffl«lSS

tagem de fluxos financeiros.

"CAPACITAÇÃO EM OPEN MARKET E RENDA FIXA"
08 a 11.12.86 -08:30/18:30 hs. - Duração -32 horas.

Quais as atuais preocupações da ãrea financeira.de seo^^^^^^^^^9^
tores de mercado e de indicadores ?«roHBCon£m.co d lflcuUandoo ordgaw - °9 te 

vlda jfo,

«*«« geradores 
de ganhos

zando os participantes para o desenvolvimento de com^ROS. antt ses. 
^'^,t 

ü 
ôes na leglS|açâo ,„.

interligações entre os subsistemas SELIC CETIP, ADM e Renda fixa

inscrição- Cz$ 10 500 00 inclusive material apostilado, certificado e serviços de .ntenralo.

Febraban-IBCB e FGV-Ria  -—————=====______===

SEMINÁRIO SOBRE DESEMPENHO GERENCIAL «eeutlwW?

IS*S SSãSSnWS « oponunld.de de superar .uas P^up^J
"DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES GERENCIAIS • DHG

09 e 101286 - 08:30/ia30 hs. - Duração - 16 horas

matameexpenfncia administrativa em empresas de porta Atualmente é Diretor da SLa

inscrição: CzJ 8.600,00, incluindo material didático, certificado e serviços de intervalo.

~~ "VAGAS 
LIMITADAS"

Local- Hotel Glória • Rua do Russel, 632 • Rio de JaneiroI3££SL?SU«- SSS.2S de m. ,„ „,
lio Paulo Rua da Consolação, 57 • Conj. 92 ¦ TeL: (011) 257-4095

Rio de Janeiro • Rua da Assembléia, 10 - Grupo 3710
Tels. (021) 221 -8906 e 221 -9086 - Telex 021106

Admite-se entendimentos acerca de turmas fechadas e participações grupais
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Incerteza mantém Bolsa do Rio em baixa
Enquanto náo houver nenhuma definição sobre

as medidas de ajuste ao Plano Cruzado, as bolsas
continuarão reagindo de maneira inconsistente. De-

pois de ter antecipado o pacote de maneira otimista,
com sucessivas altas durante a semana passada, as
bolsas abriram a semana em baixa e ontem voltaram a

'registrar índices negativos. No Rio. a bolsa operou
em queda dc 3,8%, pelo IBV médio, e de 3,4%, no
fechamento.

Embora não veja nenhuma possibilidade dc as
próximas medidas trazerem notícias ruins para as
bolsas, o gerente da Corretora Caravcllo, Paulo
Giannotti, acha que a medida mais sensata é, nesse
momento de indefinição, o investidor ficar fora do
mercado, evitando tanto as compras quanto as ven-

das. Para ele, enquanto as medidas não forem
anunciadas e também deglutidas pelo mercado não ha
possibilidade dc consistência para as bolsas.

Com a queda de ontem, o IBV blue-chip — que
mede o comportamento das 12 principais ações do
mercado e serve de referencia ao mercado futuro de
índice — chegou próximo a seu limite de baixa com
lü mil 881 pontos (-5,4%), na média, e 10 mil 855
pontos (-5,4%), no fechamento. A futuro, os contra-
tos com vencimento em dezembro também caíram em
relaçáo à véspera, ficando a 11 mil 277 pontos.

Além da indefinição sobre o quadro econômico,
continuam influenciando negativamente a elevação
das taxas de juros, que ontem voltaram a abrir. O

mercado, na falta de informações precisas, continua
especulando sobre as eventuais medidas que serão
adotadas. Diante das incertezas, os investidores tam;
bém acabam dominados pela apatia, e ontem houve
forte movimento para zerar posições nos mercados
futuros.

Pela primeira vez depois de várias semanas, o

pregão dc ontem registrou um volume de negócios no
mercado de opções inferior às operações à vista, km
contrapartida, o mercado a termo cresceu substan-
cialmente em volume, correspondendo a 15.7r. do
total. Nas diversas modalidades de operações foram
negociados 19 bilhões 734 milhões de açóes no valor
de CzS 526 milhões 625 mil; resultado 1,6% superior
ao volume da véspera.

m Cartão Vistamatic Boavista.
__

Banco Bo***, ACESSO AO BANCO 24 HORAS. FALE COM O GERENTE.

Ações do I1SV

M_.o!__ PP
B Naconal PN
Corroa R tbe i
Montreal PP
B r a n m a

Teleri PN
Unipar PA

Barbara PP
Agrocorns PPfíf
L.rnasa PP

M»ior«» *rta»
7.54
4.8_
pp

2.9-
PP

Mftioros Baiaat
15.90
1Z17

3,40

10,41
10.26
10.07

2 19
7 24

16 40
4 40

1.35 22.50

130.00
. 2,69

6.55
7.00
1,40

Ações fora do IBV

Banco Boavista

B Amazônia ON
Cosigua PS .
M Fluminense OP6E
Tromh.ro PRT PP .....
Cot-ez F rigor PP

M-Hor-rs art* _
46.25
10.00
Ò.78
4.76
4 52

M»ior»s baixa*

Pir Brasília PA-E
Cnro-Pectina PP
Forro Bras PP
Labo tielríinica PS

2tm43
20,00
18.95
14,29

MestHa OP ,, 13.64

4.00
3.30

96.50
. 2.20

10 00

0.55
440
9,01
1.20

.50,00

Volks vai exportar
60 mil Voyage e
Parati para os EUA

São Paulo — A Volkswagen do Brasil pretende
colocar no mercado norte-americano oO mil Voyage e
P.ir.ui no próximo ano. O presidente da empresa.
Wolfgang Sauer, que esta nos Estados Unidos desde 0
dia S fazendo a apresentação dos modelos — que sera
comercializado com o nome de FOX — garantiu ontem
que os veículos seráo "facilmente" vendidos devido ã
grande receptividade que tiveram junto ao consumidor
norte-americano

— Se houvesse unidades disponíveis, eles já co-
meçariam ,1 ser vendidos imediatamente — comentou
Sauer. acrescentando que. para os revendedores norte-
americanos, o Fo.x vai representar a "volta dos bons
tempos de 10 anos atras, quando ainda comercializa-
vam o Bestle (Fusca).

De acordo com Sauer. o mesmo otimismo foi
registrado ha um més, em Quebec, no Canada, quando
o Fox foi mostrado aos revendedores canadenses A
Volks brasileira estima que os mercados dos Estados
Unidos e Canada absorverão cerca de 1U> mil unidades
do modelo, de duas e quatro portas e o __.statk.ti Wagon
(Parati), ja no próximo ano. Os primeiros carros
começarão a ser embarcados na segunda quinzena de
de/embro. através do Porto de Santos

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Resumo das Operações

Qtd» (mil) Vol. (Czt mil)

Lote: 9.091
Mercado de Opçóes-Opções de Compra: 10.039
Exercício de Opções: 0.0
Merrjado a Termo: 603
Merdado Futuro: 0.0
Merq. Futuro de Indice:

TOTALGERAL 19-734

IBV lyiédio 3865.05
IBV no Fechamento: 3846,56
Das 69 ações, 7 subiram, 53 caíram, 6 não foram cotadas.

255
187

0
82

0.0

526

(-3,8%)
(-3,4%)

Mercados à Vista
IL

Ano

I

AÍXXUIPA--R
AcejraPP
AcoAftonaPP
Aom Vilares PP
M-bMCr-PP
A-t-tná Trevo PP

AJipeitiPP
AractuxPA
Anhurka _oPP
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ModditaPP
Monda Fluminense OP EE
MontrealPP
MotoradoPP
MuHerPP

NeaonelON
f-OomlPN

300
IOOO
2000

200
115633
33-00

500

3000
200

2000
289 400

6160
2 087
5000

34,768

15.00
4,10
1.90

24.50
32.00

5.40
16.60

1.19
20.90

1.90
0.60
1.05
1.45
7.20
2.90

1500
4.10
1.90

24.60
32.00

5.30
16.60

1.19
20.90

1.90
0.52
1.00
1.30
7.20
2.64

15.00
4.10
1.90

24.60
32.78

5.45
16.50

1.20
21.70

1.90
0.58
1.01
1.34
7.20
2.G8

15.00
4.10
1.90

24.50
34.00

5.60
16.60

1.20
22.50

1.90
0.60
1.06
1.45
7.20
2.90

15.00
4.10
1.90

24.50
32.00

5.50
16.50

1.20
22.50

1.90
0.52
1.00
1.40
7.20
2.64

-2.33 420.00
-8.89 95.07
•18.95 127.01
-1.13
-1.92 204.00

138.18
-3.13 242.86

200.00
0.49 157.69

-4.46 449.04
-3.37 496.45

17.65
86.80

105.66
72.60
38.85

167.50
51.06

3.94 382.86

-5.6S

-3.33
-0.98
-10.07

10000 4.50 4.50 4.50 4.50 4.60
S3 800 6.00 5.00 5.27 6.00 5.00

76 3 050.00 2 900.00 2 950.66 3.050.00 2 950.00
148 430
199 335

10
20B0

33 650
3200
3500
4 597
7000

406 942

2.456
12006

8.40
10.00

3.00
9.50

8.27
979

8.60
10.00

8.48
9.99

960 00 960.00 960.00 950,00 960.00
3.59 3.50 3,52 3.60 3.50
2.20 1.95 2.14 2.21 2.19
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

96.60 96.50 96.50 96.50 96.50
41 4,40 4.54 4,60 4.40

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
30 6.00 5.11 5.30 5.20

7.24
6.90

7.24
6.90

7.30
7.1B

7.30
7.24

7.30
7.24

150.00
-7.22 155.00
-2.83 106.38
-6.13 159.04
-8.08 165.93

282.99
352.00

66 88
38.46

164.40
2.95 75.67

-7.55 187.60
-7.93 365.00

EST 130.36
4.82 125.96

7.64
EST

IL
Ano

Ot-caiPB
OrvotxaPP

Pacaembu PP
Papel Sim_toPrt PP
Par_6un_PP
Paranapanarru PP
Perd^aoPA
PeracoPP
PetroôrasON
Petrobrás PP
Petróleo Ipiranga OP
Petróleo Ipiranga PP
Pettenati PP
pifBlUOPE- -

Rocrusui PP
Recrusul Prt PP
Relnpíf PP
RheemPP

SammiOP
SanoPP
Sansuv PP
Sao Brar PP
SergenPP
Sharp PP
Sharp Prt PP
SdlntormatcaPP
Sondotécnica PA
Sonòoteci*ca PB
Souza CruiOP
Superagro PP
Supergasbras PP

Tecelagem S José PP
Telen ON
TolenPN
Transbrasil PPE- -
Transbrasil Pn PPE- -
TromOniPrt PP

Un«pflfPA
Uniper PB
Usina Costa Pinto PP

ValePoDo—OP
Valo Ho Doce PP
VangPP
Verolme PP
VolecPP

WhrteMartinsOP

147 500
5000

40-
3 45

360
3 45

3.81
3.45

40b
3.45

33 400
46 600
20160

299 352
600
300
307

10610 I 4O000
2 106 .98 3 00

196091 3.00
6 100 6.60
I 000 8.80

0 80
4.00
6.10

19.00
5.12
3.20

-60.00

0.70 0 79 0 80 0 80
395 3.99 4.CO 4,00
4 80 4.82 6,10 4.B0

17 80 1872 19 BO 18 00
5.12 6.12 6,12 6 12
3.20 3.20 3.20 3.20

650,00 66160 720 00 650 00
030 00 1 357,74 1 400,00 1 J50 00

3,00 3,00 3,00 3.00
3 00 3.15 3,40 3.20
6 60 6.60 6 60 6.60
8 80 8 80 8 80 8,80

- 10.36 152.40 34
-J_J 383.33 I

1 .8 4647 9
- 1 48 84 89 14
-6 59 166,21 9

647 13699 113
1

-0.56
-343

-7.35
-0 45
3,63

203.51
222.03
200 00
175.00
366 67
303.45

2720 1200 12.00 12.00 12.00
2 132 11.00 11.00 11.24 1150
1 110 12.60 1200 12.14 12.60
5500 1.25 1.20 124 1.25

11 660
120

30 000
40 000
8000

164 901
3 673
1 600

44 500
22 000

102
4000

57 200

325.00
206.00

47 00
10.00
380

30 00
27.00
11.00
7.20
6.99

780 00
0.85
3.00

310.00
206 OO

46 00
10.00
3.80

27.60
26,00
10.99
6.50
6.99

770.00
086
2.70

31881
205.00
46,13
1000
380

28.35
26.12
10 99
6.99
6.99

777.50
0 85
288

330 00
205.00
47.00
10.00
360

30.00
27.60
11.00
7.20
699

780 00
0 85
300

1200
11,60
17.00

1.25

310.01
205.00

46 00
10.00
3,80

78.90
27.50
10.99
699
6.99

770 00
086
3.00

-4.00 57 14
-5.39

485,60
-3.13 4960

-5.96 154,99
186 36

-3.76 192.21
10.13

I 88 316,67
21808-8.25

-6,72
-5 83
-0.14
-0.14

0.97

10000
5
5

91 90J
71 554
2000

13.S)
7001

130.00
3.25
3.30
2.20

13.50
70.01

130.00
306
2.90
2.20

31 420 2.69 2,20
264 682 2.90 2.71

4 107 1.10 1.10

13 50
70.00

130 00
J 14
3.02
2.20

280
1.10

1360
70.01

IJO 00
3.25
3.30
2.20

2,69
2,96
1.10

640 00 640 00 640 00 640 00
-80.00 960.0 971.82 990 00

271310
471 300
20 000

24,50
0,86
0.55

23.00
0.76
0.55

23,63
0.79
055

24 60
0.86
0.55

13 60
70.01

130.00
3.19
3.30
2.20

2 69
2»1
1.10

640 00
970 00
23.90
0.75
0.55

66.03
134 42
69 90

115 13
60 00
125,22

113,45
155 21
166 03

9
91
4
35
3
2

3
100

3 98 23
-5.33 21
476 I

210.00 9
636 215.38 76
EST 122.22 4

-3.22 102.30 1
-2.14 101.80 85
-8.62 198.57 92
-1,26 56.43 33
-1.79 183.33 1

576 644 4.00 3,91 - 1 96 260.63 136

Concordatária

FarolPS 1000 6.10 6.10 6 10
(Vanvdes Bosta PA - - E 4 OOO 0 55 0.55 0.55

Opções de compra

6,10 610
0.55 0.56 -21.43

Irt.ll
CíivEj»

Vinci-
MIKO

Praço
tiarc

Ul .Mo
(loto)

Volume

VALE PIO DOCE PP CLA
CLB
CLC
CLF
CLG
CLH
CLI
CU

DEZ
DEZ
DEZ
OU
DEZ
OEZ
DEZ
DEZ

900 00
1600.00

800 00
I 100.00
1300.00
I 200.00
1 000.00
1 800.00

120,00 128.75
0,85 0.63

210.00216.35
3000 33.22
6.50 6.41

17.00
66,00
042 0.43

80 000
1040 000

70 00
180 000

6810000
16.86 B190OOO
64 46 2 375 000

1860 000

1 030 000 00
65 530 00

1 507 600.00
598 000 00

23 611 890.00
81 282 46000
79 770 000,00

71 700,00

? TDE TOTAL VOLUME TOTAL
10 039 600 000 187 937 080 00

"Mercado a termo
Tipo Praio Quant.

Imlll
Volume W°

neg.

6
2

124

Aço Altona
Agroceres

Banespa
Barreto Arauto
Belgo Mineira

Ceifai
Cataguases Loop
Cataguase. Leop
Cemtg
Cimento Caue
Conea Ribeiro
Cnuetro Sul

Elebra
Eluma

Iochpe
Itap

Mendes Jun+or
Mendes Júnior
Muller
Paranapanema
Paranapanema
Petrobrás
Petróleo Ipiranga
Samiln
Sáo Braz
Sharp
Sharp
Sondotécnica
Sondotécnica
Supergasbras
Umpar
Vaie R» Doce
Vang
Vang
Whtte Martins

PP 060
PP EE -60

PP 060
PB 030
OP 060

100O0
4000

5000
1000
I OOO

PP 060 30000

PA
PP
PP

030
060
030
060
060
060

060
060

10000
10 000
20 000

6 700
30210
10000

8000
10 OOO

PP 060 60000

PP
PP

PA
PP
PP

030
030

030
030
030
030
060
030
030
060
030
030
060
060
060
060
060
030
030
060
030

TOTAL

30 000
17500

20 000
4000

10000
1000
6000

000
50 000

150
40 000

200
2000

44 OOO
22 000
5000
8000

74 010
1000

10000
50 000

603 770

4.92
8.40

2.27
10.28
1059

1.01
173 31

17 88
14.73

763
2.68

34 35
6.71

8.52
9.98
5,60

18,91
20,16

1 454 60
3.23

364 92
10 40
29 63
31.07

7.62
7.62
3,18
3.11

1008.30
24.94
26.16
4.16

4 92
8.41

491
8.40

4.91
8.40

49 140 00
33 604.00

4.16 4.16 4 16 20800.00
12,98 12,98 12.98 12 980 00
65.40 bí)40 65.40 65 400,00

2,28
10,29
10.59

1.01
173.3!

17.88
14 74

7,63
2,68

34.36
5 72

8.52
9.98
5.50

18.91
20 16

1 464 60
3.23

360 36
10 40
29 63
31.07

7.62
7.62
3.19
3,11

I 018.88
2494
2616

4 17

2.27
10.78
10 59

1.01
173 31

17.87
14.73

7,63
2,67

34 35
5.71
8.52
9.98
6.50

18.91
70.16

1.454.60
3.22

3M92
10.40
29 63
31,06

7.62
7.62
318
3.11

1 007.83
24 94
26 16
4.16

2.27
10.29
10.59

1.01
173 31

17.88
14.73

763
2.68

68 160 00
102 861 00
106 900.00
20 200.00

1 161 177 00
540 022.70
147 310.00

61 040 OO
26 754 00

9.27 463 2.000

34.35 1 030 690.00
100 000.00

8 52
998

49
18.91
20.16

1.454,60
3.22

359 09
1040
29 6J
31.07
7.62

62
3.19
3.11

1008 59
24.94
26.16
4.17

I70 4O0O0
39 920,00
54 963 00
18910.00

120 960 00
1 464 600 00

161 045 00
772 054,00
416000 00

5 926 00
62 13000

335 280,00
167 640.00
15943 50
24 880,00

74 646 018 76
24 940,00

261 600 00
208 320,00

82 970 718,96

íj Fenícia investe mais em alimentos
Sáo Paulo—Investimentos de 40 milhões de

dólares, nos próximos três anos. na divisão de
alimentos do grupo Fenícia (Etti e Neugebauer)
consolidam a estratégia de crescimento arquite-
tada- antes do Plano Cruzado. A Etti, adquirida
pela Fenícia em 1979, já é a segunda empresa de
conservas do país, com 2Ü% do mercado, aboca-
nhando fatias significativas do principal concor-
rente.— a concordatária Cica.

Ao lado da expansão industrial, o grupo está
apostando firme no projeto agricola de Petrolina
(PE), visando, principalmente, exportar frutas
in natura para a Europa. Na semana passada

foram concluídas as negociações de compra de 3
mil hectares, dos quais 1 mil 500 serão irrigados
nos próximos três anos, com investimentos dc 5
milhões de dólares.

Do total de investimentos, incluindo recur-
sos do Finor, 30% irão para a infra-estrutura,
segundo Jacques Gelman, vice-presidente da
Divisão de Alimentos do grupo. O projeto
contará com dois tipos de culturas: perenes
(goiaba, manga, figo, uva) e anuais (melão,
melancia e tomate). Cerca de 1 mil 500 hectares
da área — que conta com dois quilômetros de
margem do rio São Francisco — poderão ser
usados para reflorestamento.

Mercados a Vista Fundos de Açòes

Bolsa de Metais de Londres
Compre Venda

Alumínio 79-> '94 50
Chumbo 337 338
Cobro IC_tb-dosl 'J07 907 50 Cotações em

EstanholSt_i__rdl suspenso suspenso LM. com mc-çáo
Est-nholH.grvgr.Kle) suspenso suspenso it) prata — pence
Níquel S 2 í>*» 2 _70 por onça trov
Praia 388 389 PI.103 gr)
Zinco |Star>d_rdl
Zinco (H>ghgr_K_e> 570 b 71

Câmbio Banco C«ntr_I do Brasil Movcla por dólar

O plantio de tomate — que exige um rodízio
com outras culturas como arroz, feijão e milho
— ocupará cerca de 100 hectares/ano, destinan-
do-se a suprir parte do consumo industrial da
Etti, que conta com quatro unidades: de Araça-
tuba, que processa tomate, goiaba e milho; de
Petrolina, que passou de 60 mil toneladas de
tomate/ano em 1984 para 90 mil atualmente e
com expansáo prevista para 120 mil toneladas
em 1984. E duas unidades em Cajamar, onde os
produtos são enlatados e a própria fábrica de
latas.

Mo-du

Dólar
Coroa Norueguos-)
Coroa Suoca
Dólar Australiano
Dólar Canadense
Ronm
Franco Bekja
Franco Francos
Franco Suíço
Ione
Libra
Lira
Marco
Pesota
Xoiim
Moeda lipo B — Dólar por
• TaiM dlvulg_dK p_k>

Em
U.S.A.

Compra
1 0000
7.5174
6.9311
1 3821
2.2754
41,728
6,5753

1 6397
162 35
1390.2
2-060
135.48
14.172
14 172

cloi_r-«

V-nd-
1.0000
7.5526
6.9639
I 3882
2.2856
41.994
6.6047
1.6773
16307
1396.8
2.0170
136.27
14 248
14,248

Emcnii«<*o»

Compra
14 02

1.8563
2.0132
10.099
6.1341

0.33386
2.1227
8.3587

0,085975
0,010037

6.9509
0 010288

0 98400
0.98400

Venda
1409

1.8743
2.0329
10 195
6.1923

0 33/68
2 1429
8 4388

0.086788
0,010135

7.0169
0.10400
0.99421
099421

mcMída
BC ontam no (•ch«m»nto — 16h30mln.

Bolsa de Cereais de São Paulo
ARROZ - 60 KG
GRÁOS LONGOS (AMARELÃO EST CENTRAIS)
TIPO 1 .EXTRA)  330 00'3_0.00
TIPO 2 (ESPECIAL) 280.00/300.00
TIPO 3 (SUPERIOR) 240.00260,00
GRÃOS LONGOS HINOS - AGULHINHA
TIPO I (EXTRA)  330,00.50.00
TIPO 2 (ESPECIAL) 305.00/320.00
QUEBRADOS DE GRÃOS
GRAÚDOS TIPO 2 (3/4 ARROZ ESPECIAL) 180,00.200,00
Amendoim
Em casca, especial HPS-25kg
OtoodcSoi*
Degomado. a granel-P/Kg 4 85/4.90
Refmado-20 latas 90 ml 124 00.125,00
S-4--.0 kg — a. „ . __
SsTpaulo  137.00/141,00
Batata — 80 kg
Lisa. especial '~?~
Lisa, de pnmeira 2^0 00
Lisa. do segunda ¦•  199 BO
Comum, especial ¦ 319.80
Comum, de pnmotra -*••  229.80
Comum, de segunda •• '5000

Cabola - P/Kg
Do estado, pera (Piedade)  a.__

De Pernambuco, pera 4-50
Milho nacional — CO kg ^^
Sâo Paulo CIF GRL (Isento ICMI  87 00.-0 00
Paraná FOB GRL 79.0CV82.00
Fatfio — PltO kg
Canoquinha tipo 1 lontra) novo 490.00.-O0.00
Canoqumha lipo 2 (especial) 440.00/450.00
Canoquinha tipo 3 Isupenotl 400.00410.00
Pteto tipo 1 lexiral novo 370.00.380.00
Prelo tipo 2 (especiali 340.00350,00
Raiado tipo I (extra) novo 500.00/510.00
Rosinha tipo 1 (extra) novo 
Rosado tipo 1 (extra)  450.00/460.00
Sola — 60 kg - OF
Sol-ulo .34.00/137.00
Ponta Grossa - PR 135.-0.137.00

Indicadores
j Inflação

IPCA FGV RPE
19S6 mtnul Aeum. m«n_»l Acum. mensal Acum.

no «no no ino no tno >

março -0.11 -0.11 -0.58 42.9 0,97 0,97
abnl 0 78 0,67 -0 87 42 08 2.31 1.32
m*o 1.4 2.08 0.32 42,54 1.92 3.26
,un 1.27 3.38 0.53 43.29 0.96 4.25
L,| 1 19 4.61 0.63 44.19 1.07 5.37
ago 1.68 6.36 188 7 36

si. 1.72 8.19 1.« 8.90
oul 1.90 10.25 1.39 49.76 3.08 U.24
De laneiro a dezembro de 1985 223.65
Dejaneirode 1986 16.23
De levereiro 11) 14.32
Do levereiro (2) H-23

(1) inflação média do período vai de 15 de aneiro a 15 de levereiro om
' relação _ de 15 de dezembro a 15 do iar _iro

12) inflação média de 31 de laneiro a 27 de março

Produção Industrial
¦r-tl Moda Jmta> SM Pu»

!W wiiil 12 mmmm m_.r____) 12 mmm niiwil
J_n 1484 5.92 I0_ 2Í~ Í8.52 J iM
Fav 1.79 7.11 «49 15' 2._» 691
M» 1097 6.18 2.72 2.29 1154 84;
At» 0.14 8.08 1,97 2.34 0 58 8 42,
M» 2.36 7.66 0.21 2.59 1.07 7 96
Jun 2.78 7.10 -0.63 2.73 2.09 7.45
Jul 9.36 689 6.4 3,17 11.25 7 65
Ago 8.47 7.0b 2.87 3.91 B.77 743
Sai 1235 7.70 8.78 4.54 1289 802
Out 13.01 7.87 HOS 481 13.47 8.13
Mov 10.17 808 12.3b 5.32 9 26 8.2
Da_ 12.10 8.50 14.49 6.J6 13.74 8.83 i

tas
J-n 11 83 8.30 "89 6.52 11.14 8.45
Fav 1323 9.15 17,3 8 16 14.27 93
k_ 3.87 8.59 5.36 8.02 2 28 835
Al». 19,63 9 80 10.7 8 66 26 99 10.23
Mai 11.23 10.68 14 69 10.76 11.30
Jun 13.54 1153 16.27 12.93 I30B 12.18
Jul 1131 1189 — 8.3 122
Ago 8.22 11.62 —

Ouro
Mercado a vista iCzS-g para lingotes de mil gramas)
Bolsa de Mercadorias de Sâo Paulo:  227.00

Bolsa Mercar..'! de Futuros 225.00
Fundidoras  compri venda
No Rio de Janeiro
Goldmine 348.00 358.00
Ounnvest 349.00 359.00
Em Sio Paulo
Real Metais 348.00 361.00
Safra 350.00 360.00

V*or A-m_t. IWM*

Cj* mi -*é_ rm mrm
um %

Ajt» i >n**_ix» !_•! H0l__--_i B.W1 *¦! !«
^^--j Aj Sol At^ts u" __*> Sf-TJ
».t»t DuJitw 1.'; 28 338 «1921 7!_5l
Avm..-„ »_.__. II! 1 26844.) (3 70) 74 JO
-U^i-n-lu- \tfw_ o tr\ n.oa
Bjnctx;«l_í*n .1) 0 CONM1 (1 *0t MJ4
tW«Ot»rfartf«. \f»*> a Ml «i 16
lUvniu A..AM il) M-AJfla Ü8T) *3.0T
[l_n_.t._>_, V». |1! 0427571 W.24I «14
Bjn*_i«_ dan *><*>
rurx_i(Mçó«-. oaa-jajt. Min ís.m
EUnqumoI 132 (29 001
&jrv.swí FAfl (l) 1 2611. *4 rtK) 1J072
BO a.^mi Oom O *4) íí ftfü
BBI »¦*)-«- lll IKI ül .-Ji 11983
BBM - B Bar». (i 941 102.5'
BCA(W«wnlll 0I0O3 12 481 Hb M
Bl'N ^V*. {3*4) «8?
BtSC A^íws i.'l 115-4 11971 58 18
MBC Aç«v*.
BMD (3 2.11 5.' 9B
BMG »o>>. 12.061 56.1J
((.«•vivi AtfMIll 2 141078 11701 »_U
SiavnU CSA lll 9 4738'4 (1.961 54 38
K_-V»*l." B7.")4 (5 211 04 391
Bosloo <k-lr412) 0 0-0-48 11331 9244)
Bo_*no A<A*. 0.4/í 411 .18
Baiano Cwi««_ O W« M.9I
Bi-HosoQ A(í-_n(ll 9 21*_9.' U.10I 9000
Ctmw lio» P* (21 42 77236) D94I 99 14
ClMMni |1> 0..KÜ 056 117391
GtV ll «U BO .13
Condomínio EUnot.„ (4.141 MM
C-mM-moi \tmt tÜ 4fl) 1 i 9 »
CrwKv-nco CiwJn 0 89 2.S3 v
C-OH-» ÍBIil! I 7S_5!0 (180) 96-6
Cmr.__ltEX 1571 111 2,-9218 10.13) 2320
Ci-)i»i4BI--Ch«(ll 0 1-00 75 11061 44 8.)
CfHhsu* Wa») Htf**y 10 9» J1.71
C.(i.ttMji Mutopto 111 ?.897934 ti 77) 18.80
("(«•.NOfXT. IJntfMrvo (2) 4 4S-M90 (O <*>
.....;-......¦...¦ -.¦-.- ifl 441 62 .Jt)

D-nala Aç6«a|!l 6.32031' 12 291 96,99
CVrvivi Mi- • M-talll) 50 228011 115 138.81
[>br*n lOtHI 17.31
DKj *çÒ** (O 76) (0 76Í
teonomeo íJ) 0.W8 «0l| 70.00
EM-™» II) ÜB4566' (2.87) II '221
EM» 121 a03__-4 11671 16'. ti •...
í..njc.un_.(.) M\ Mi 3.87 187 86
FAN M__orv_-ll) 4_264-5 0 231 52 O."
FIC Bnxhuro 16 961 9H.9J
' ••-* 1.7.1 1196H
fo«_ NMB ll-n. 10 211 60-0
liiu A<-_. lll '195 12.38) 78.51
7»>,nv_,l A^ím i2) 0I14«-_I 11981 (15--I
FMAIB - 16671 96.4'
Garanta - (2 321 109.3'
(««w do Co-Oroo 12.25) 110 66
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GOMO E QUE SE ESCOLHI UM FUNDO
NÚMEROS OU PELO SEU NOME?

Além da rentabilidade, o Flexlnvest conta com a solidez e a experiência internacional
do Chase. A partir de CzS 5 mil você pode investir, mesmo sem ser corren tista.

E se for pessoa física, está isento do Imposto de Renda. Fale com o nosso gerente.

Nós sabemos onde você quer chegar.
~?i "^ ¦ HuK-oTTí-e Renda rixar lexliwest O

': (') Livè?tuiientó Vitorkwi e Central Rio ¦ Tel.: 216-6112 • Botafogo - Tei: 286-5232
. Copacabana ¦ Tel ¦ 2Í5-6712 • Leblon ¦ Tel. 2V4-6^-<
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Adiamento cie reforma econômica
causa queda de 3,5% na Bovespa

•*¦ J.._. _!» :...™. nr, miTradCl flltUTO
Sáo Paulo — Ainda soh os efeitos do adia

mento das medidas econômicas de ajuste do
Flano Cruzado, a Bolsa de Valores de São Paulo
voltou a apresentar forte queda — dc 3,5% —
no pregão de ontem. O índice Bovespa fechou
na marca dos 11.424 pontos e o volume total
netóciado não passou dos CzS 575 milhões 376
mil.

Das 137 ações que compõem o índice,
apenas 19 tiveram elevações de preços, cnouan-
to 77 caíram, 27 permaneceram estáveis e 14 não
foram negociadas. O pregão dc ontem foi todo
de baixa e o índice chegou a cair até 5% em
relação ao pregão anterior. A pequena recupe-
ração do final da sessão, segundo os operadores
de mercado, foi puxada principalmente pelas
blue chips.

Apesar da elevação do final do pregão,
mesmo as ações de primeira linha fecharam em
baixa. Petrobras PP C5, que concentrou quase
27% dos negócios, fechou em baixa de 0,3% e
foi cotada a CzS 1.385,00. Paranapanema PP
C59 fechou a CzS 18.30 e em baixa de 6,1%. Por
último Sharp PP Int fechou cotada a CzS 29,00 e
em baixa de 3,3%.

Na opinião dos analistas, outro fator que
levou o mercado a operar em baixa, ontem, foi a

elevação das taxas de juros no mercado futuro
de CDBs da Bolsa Mercantil e de Futuros
(BMF). A taxa dos negócios de dezembro
fechou em 78.5% mas durante o pregão chegou
a ser negociada a 81,70%.

Ainda na BMF. os contratos futuros de
índices Bovespa apresentaram queda semelhan-
te à do mercado físico. Os contrator com venci-
mento marcado para dezembro fecharam em
queda de 3.5% em relação ao pregão anterior,
ficando no patamar dos 12.400 pontos. Ja os
contratos com vencimentos para fevereiro, que
náo foram negociados no pregão da segunda-
feira, fecharam em 13.995 pontos Ao todo
foram negoejados, ontem, pela BMF. ls-vos
contratos de índice Bovespa num total geral de 1
bilhão 17 161 milhões de cruzados.

Entre as ações do mercado, as maiores altas
dc ontem foram: Beta PPA (16,1%), Solomco
OP (13,6%) e Elekeiroz PN (12,7%). As maio-
res baixas ficaram por conta de Safra PN (20%)
Leco PP C01 (17,3%) e Metalúrgica Barbara PP
(17 1%). Já entre as açóes do índice, as maiores
altas foram de Azevedo PP (10,3%) e Engesa
PPA C35 (5.9%). As maiores baixas foram da
metalúrgica Barbará (17,1%) e Usina Costa
Pinto PP (16,6%).

Chapas que concorrem
à eleição cia Abamec
querem participação

Aumentar a mobilização e participação da categoria, e
utilizar de maneira dinâmica c produtiva a sede social que será
inaugurada em dezembro são os principais pontos da platafor-
ma eleitoral das duas chapas que concorrem à eleiçáo da
Associação Brasileira dos Analistas de Mercado de Capitais —
seção Rio (Abamec-RJ). As chapas lém para presidente os
analistas Mauro Sérgio de Oliveira, da Corretora Arbi, e
Pedro Espíndola, da Corretora Duarte Rosa. ambos membros
do atual conselho da Abamec.

Mauro Sérgio pretende implementar novas fórmulas
para participação da entidade, aumentando os canais de
comunicação da diretoria com os associados. Essa tarefa
caberá ao candidato a vice-presidente, o analista Renato
Tranjan, da Corretora Omega. Outra preocupação de Mauro
Sérgio é reabrir o debate sobre a regulamentação da profissão
de analista.

Renovação dos quadros é a palavra-chave empregada
pelo vice-presidente da outra chapa (o candidato à presidência
nào foi encontrado nos últimos dias), Ricardo da Cunha
Pereira, da empresa de consultoria Analysis. Para cie. a linha
básica é promover uma administração baseada no conceito de
transição: "A administração existente não conseguiu reunir
uma proposta administrativa."

Mercado fracionário prejudica
de pequeno investidornegocio

Os acionistas que possuíam menos de um
milhão de ações das empresas que já promove-
ram o agrupamento de seus papeis (juntando
cada mil em apenas uma ação) estáo tendo que
negociar apenas no mercado fracionário, onde
os preços sáo inferiores ás cotações para lotes. A
denuncia é do presidente da Associação do
Pequeno Investidor (Apinvest), Eduardo Ville-
Ia. que esta tentando reunir os acionistas dessas
empresas para formação de lotes que possam ser
negociados em bolsa, fora do mercado fracio-
nano.

O principal caso ate agora e o da Mannes-
mann. que ja agrupou cada mil açóes em apenas
uma. Para não cnar confusão com as demais
açóes que continuam sendo cotadas por lote de
mil, a Bolsa do Rio resolveu manter os papéis da
Mannesmann expressos em lotes de mil. Com
isso. a cotaçào da bolsa para as açóes do tipo PP
passaram de algo próximo a CzS 3,00 para CzS 3
mil. Consequentemente, os lotes-padrões mim-
mos para negociar essas ações passaram a ser de
um milhão de açóes, ou seja, o equivalente a
CzS 3 milhões.

Os acionistas aue possuíam menos de um

milhão de .isóes (o iote-padrão mínimo), agora "'

só podem negocia-las no mercado fracionário. ,l_
onde as cotações sáo inferiores às dos lotes-
padrões. No mercado â vista as ações da Man-"
nesnunn também vém perdendo liquidez, em- "
bora antes do agrupamento tossem as mais
negociadas, status que permitiu sua inclusão na
carteira do IBV blu«M-hip (as do tipo OP) que
serve de referência ao mercado futuro de índice.

Antes do agrupamento. Mannesmann OP
era negociada diariamente com um volume
médio de 800 milhões de títulos. Ontem, por
exemplo, foram negociadas um total de apenas
76 milhões de ações. A Bolsa de Sáo Paulo deu
um tratamento diferente as empresas que resol-
veram agrupar as açóes antecipadamente e cotó--^
cou-as em negociação em situaçáo especial, !£%
exemplo do que ocorre com empresas concorda-^
tárias. -jj;

A Comissáo de Valores Mobiliários devei.í jg»
baixar ainda essa semana uma instrução deter-^£
minando que todas as empresas promovam O^J»
agrupamento das açóes (necessidade surgida*»-*
devido à reforma econômica), que entrará em
vigor num único dia.

Bolsa de Valores de São Paulo

Resumo das Operações
Oo»nt. Vol.

(mlll ICrf 
mHl

OttMrrJ) VoKQd mlll
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A H? 236202 1 434947
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D-ioctos e leaboí: ?;n_n
Fu*tol«,F««OU376 *\ft g™

S"™ 4 446 6(16 49 266 640Me.MOO « lomxD jgjgg
Morca*) Fracionário «-*-»í*II tao ai* atj^^r^r*0***'*0™'-  s^ k&krS* ::::::: ;;» <-«*>
Índico Bovosíw >ecnamenio: JJ *S
Indica BovosM Ma, imo ! , _,._
Das 137*#»s 19 ju&ram. 77 caíram. 27 Icatam osUvau « 14 náo loram cotadas

Investimentos Mercados Futuros
Bolsa do Rio
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Lam Nacenel PP

Lara! Senoe PP EX
Leco PP COI
ümasa PP
Lmh Circulo PN
Ln O* Cunha PPA
Lotas Amenc ON
Lutes Renner PP

L__re_n™mes PP COI
UmS PPC01
Lu«ma PP C12

27
19

102
20

3
595

2.10
6.80
9 45

6.20
96X

2.40
4.X
100

50X
19 99

20 40

2.10 2 16
6 60 6 92
9 45 9.15
6 20 6.20

95.X 111.19 I20X
2.21 2.31 2.40

4.X
!0O

49.33
19 99
18.55

4.X
2X

49X
49.99
IB.X

2.30
7 10

9.45
650

4X

2.X
50 00
49.99

20 40

I I850.X 1850.X I995Õ2 1999.99 I

873
24

927
11

IX
6

116
12
18
47
10

3
10
6

46
23

IOM
320

56
6 50
SCO
750

2 61
2 20

30
3.50

11 X
450

67.M
5,20
5.X
1.10
7.X

2X
1.10

15.X
11.50
10.50
5.15
8.50

I0X
2.99
0,55
600
8X
7.21
2.60
1 X
1 20
350

10.X
4.50

67.M
SOO
SOO

I 10
6.X

2.X
IX

1440
1450
10.M
5.15
8.50

10X
3.08
0.55
6.22
831
712
260
2X
1.28
3 50

10.15
1.50

67.19
5.X
5.50
1.10
6.94

200
1 08

15,08
11.98
10.20
5.15
8.85

I0.X
3.30
0 66
6.50
9.M
S.X
2.61
2.20
1.30
3.50

41.X
4,50

70.X
5 20
5.51
1.10
7.10

2.X
1 20

16,10
15.X
10.50
5.15
9.01

2.26
660
915
6.20 .

120X

2 30
IX

2.00
49X
19 99
I9.X

999.99

I0.M
3.10 •

056
650
100
8.X
2.60
2.X

1 20
350

11 X
150

70.M
5.00
5.51
1.10
6.X

-2.1
-23
-0,5
12.7

-2.0
-1 9
-3.5

13.3
11.1

.5.2

.16

.9.3

2.X
1 06 -12 5

15.X -117
1600
10.01 -16
5.15 .3.0
9.01 .0.1

16X Ib.X 1502
5 99 5 99 6 99

125.X 117.58 121.29
101 3.70 3.50 3.61

16.M 15.X
5.99 5.99

125.X 117.58
3.70 3.X

6.50
l.X
1.»
1.60
3,30

33X
17.X

7.99
38.X
39.50
II 50

6.50
1.75
1.30
1.31
3.X

30 80
I6.X
7.99

6.52
1.78
1.31
1.56
3.17

31.27
16.54
7.99

38.X 38.X
39.50 39.50
11.20 11.52

6.70
1.80
1.35
1 60
3 30

33.20
17.X

7.99
38.X
39.50
11.70

6.50
1.76
1.35
1.55

_ 3.X
30.B0
16.99
7.99

38.X
39.50
11.19

-6.2
-0.1
-5.9
-5.2
-7.1

2.9
3.0

-3.1
-9 0
-8.0
-18

-1.2
-4.2

20
105
338

51
10

121
35

4.70 4.40
4.39 4.X
3.10 2.M
1.40 I 40
1.10 1.15

IJO'li

70X

1.10
7.X

70.X

418
4 35
3.04
1.43

1.22
7,06

70.X

4.70 4.50 -4.2

4.40 l.X -9.0

3.10 2.9S -4.8

1.50
1.40

IJO
7.30

70.X

1.42
1.15

-5.3
-14,8

1,15 -4,9

7.21 .3.0
70.X

5 52.50 52.X 53.20 54.X 54.X • 3.6

3.19
3.70

3.-0
3.70

3.15
3.90

320
4M

10.X -9.0

9.X

3 15 .5.0
4.X

Meoe.nl PN
Magnesita PNC EX
MagnesrU PPA C08
Magrasita PPB COS
Manah PP
Manasa PN
Mangea Indl PP
Mervm PP
Massev Per* PNA
Master PPA INT
Ueroas Jr PPA
Mendee Jr PPB INT
Mendonel PP
Met Bartara OP
Mel Berturs PP
Met Genleu PP
Met Wetzei PP
Metal leve PP C34
Metatac PP
Meose PPC29
McheWto PP C16
Mcroieb PPC04
Mcrotec PPA
Mvxjand PN
Mdddata PP
Mortw Fkjm OP C15
Monno Lane PN
Monta Sant PPC03
Montreal PP
Motorado PP
M„w PPCI7
Multnel PN
MuItteiM PP Ci 1

Kaoon* PN

i
170
641
I7B
104

51
7

10
10
47

6
352

5
32

832
92

2
33

1
26

245
26
3

120

15
73

306
2

X

430
120

15.X
20.70

156
0.62
0.68
1.12
1 10

22.X
21 X
61.X
7.X
3.10
5.20
2.X

1.55
9.50

17.40
10X
23.M
450
5.50

18.00
13.50
4.20
8.50

10.X
3.10
8.50
190
S.X

16.X
I05X

12 19
3.60

15X
IX
3.20
4.50
2.10

95.X
1 S.X
3 240.X

1S0

l.X
1 20

15.X
I9X

1.56
0.55
0.66
0.95
1.25

22.X
19.X
64.X
7.X
3.20
5.20
2.X

1.45
9.50

17X

10.X
23.X
420
5.X

18.X
12.X
4.20
8.X
9.50
295
5.X
580
8.X

15.X
IX.X

12 19
3.20

14.50

6.X
5.30
3.05
2.X

I 89
3.10
4.20
2.10

94X
8 00

237.X
420
6.X
4.X
255
2.40

4.34
1.20

15.X
20.X

1.59
0.57
0.66
1.10
1.26

22.M
18.60
64.X
7.X
3.33
5.30
2.X

1.55
9.50

17,32
10.X
23.X
450
5.46

18.X
13.26
420
8.28
9.79
3,01
625
6.04
8.X

15.54
102.57

12 19
3.26

14.M
2X
3.19
4.21

2.10
94 43
800

238.97
455
too
496

309
2.X

4.40
1.20

15X
20 70

1.60
0.82
068
1.12
1 40

22.X
21 X
SUJ

7.M
340
5.50
2.M

1.61
950

1750
10.X
23.X
4.50
5.50

1801
13.50
4,20
8.50

1050
3.10
650
7.00
8.X

16 00
110X

12 19
160

15.00
2.20
320
4.50
2.10

95.00
8.00

210X
l.X
600
SX
3 10
2 60

4.40
1.20

15.X
i9,ro

1 X
O.X
0.67
0.95
1.26

22X
19.50
61M
7X
a -«i
• 70
2Í0

1 61
9.50

1720
10X •

23.X
150
5.10

18.01
12.X
1.20
8.30

10X
3.0O
5X
5.80
8.00

15.X
loo.oi

12 19
3.20

14.50
I X
310
4.20
2.10

94X
8.00

237 X
410
6.00
610
3.10
2.60

•11.1
-3 2
-1.1
-17,3
-1.6
-13
-7.0

-66
-29
-5.6

-1.7

t 1.1

Nat r^a PN
NcVim PPB
Nordon Met OP C26
NortMate PN
Novadata PPA

Okcal PP6

Oeora PP CJ6
Otteno PNA

P»c»emou PP
Pape' Simao PP P
Para Derri,nas PP EX
PiraOuna PP
Pararupanema PP Cbi
Pe,>e PP C03
Per- Cokjmtw pP

Perd<çao ON
Perd-jao PNA
Perdigão PPA
Peit*gao Agr PNA
Pe«d^»o Afl' PPA

Penfcgao A/m PPA

Potsra PN
Pereço PP
Pel Ipranga PP C21
Petrooras pp C35
Penenati PP
Ptieoo PN
Piieik OP C63
Pirelli PP C83
Poitprooiien PPA EX
Prometa' PP
Pmoasa PP INT

Ouimis>ncs PN

Flarx»n PP
Raal ON (86
Rsal PN 186
Recrusul PP INT
Flecrusul PP P
Rolnosr OP
Refioar F*P
Rneem F>P
Rioasa PP COI
flodovana PN

Sedtf AvoM PN
Sed» Concor PN

Sadia Ces te PNC
Saíra ON
Safra PN
SanLaconstan PP INT
Santanense PP
Servos PN
Seara Indl PP
Senoe Part PP
Sharu OP INT
Sharp PP INT
Sharp PP PRT
Sú Intormat PP CW
Sd Bu*™ pp
S«i nogrand PN

S-d nogranfl pp
Simesc P°

Sodamens ON
Soímathes PP

Superagro PP
Supergastxas PP
Suieno PPA

Tam PP INT
Iam PP P
Teoa PP
Teu PP CIO
Teka NotJest PNA
Traio PN EX
Transtíasil ON INT
TransOrasJ PN P
TransOrasd PP EX
TransonsJ pp P
Tncnes PP
Troi PN
Trome*» PP P
Wana PP P
TuCV PN

UrvOjneC ON
Un-Cunco PNA

Un.eancc PNB
Un.»' PPA C30
Lnw PPB CX
Us*n C FNnto PP

Vaocfj PN
Vrya Fr»<jS PN
V»r^ PP
Verotme F*p
VI* Smenna 0P
Vflor PPC05
Via A/naron*a PP
v^icaoras pn

302 151 150 165 155 155 -3.1
2.00 IX 1.95 100 IX -50

17 1450 1400 1447 14.50 14X -66
8 .O 8 30 8 46 8 50 8 50 - 2 1

56 096 0.91 0.95 0.96 0 91 -12

Vanaçfeo rrutmãt Oo IBV tatrtarrvnto
1966

10 HO 4X 4.05 4 10

107 3.20 IX 3.16 3 50
1 613 5.19 6.49 5 19

56
154
IX
111

2 381
51
20

1
25

380
20
97

135

1 10
0.62

19 00
3 '0
oeo
100
600
E.20

13,60
11,50
2.65

7 319
18 2.50
83 310
65 I3«.X

100 7.0O
16

127
33
69

217
40

3,20
8.10
8 60
796
l.X
2.X

0 75

360
059
460

17.50
350
0X
7M

6.00
620

13.50
13.50
265
3.OT
2.25
3.X

1310X
6.20
300
7.90
100
7.60
l.X

0.76
3.77
06O
4.71

18.22
3 58
O.X
700
6.X
620

13.X

13.85
266
3.11
2,28
3.04

1346.38
6.46
3.10
8.12
8.06
763
1,90
2.X

46 450

-4.7
? 00
-4 3

-23
-29
-32

-17.0
-17.1
-58
-6.2
-90
-9 7

-11.1
-3.3

-30

-32
-43
-6 2
-3.7
.1.6

-10.3

45
2
2

179
115

4
172
55

213
36

123
33
10

10
4

162

525
2

I 151
1

231
33
21

9
3

109
I

11
53
17

3
61
19
18
10
29
11

I
202

I&3

35
159

59
131

9
19

131
B33

41

3
326

59
16

20X
12.X
12.X
12,99
1180
1130
12.50

1.25
3.10
15X

750
7.20
2.15

20.X
20 00
7»
7.20
3.10
350
0.75

20.50
X.X
23.00
9.X
2.»
5 70

6.20
190
IM
330
0.72
2.90

30.00

2.X
1.75
700

77 00
650
8.00
1 X
1.20
3X
2X

10.00
160

2X
2.20

12.X

750
750
7.X
250
285
1 20

IX
12.OT
2SX

72
XM

70
750

9X

2.10

150

19M
I2.X
12.X
12.X
11.79
ll.X
12.X

1.05
305

I5.X

750
6 60
7*S

20.X
20X

7.50
720
3.10
3.50
069

20.60
27.X
23.X
9.00
2.X
5.70
6.20
l.X
1.95
3.X
0.72
2.70

27.50

1.75
150
650

76X
6.50
8.X
1.»
1.20
2.X
2.70
950
159
1.80
2.20

I2.X

750
7.20
7X
215
2 75
1 X

\(0
10.10
22.50

0 70
28.X
170
7,50
SX

OX
4.10
0 62
'90

19.30
3.70
083
7M
6 00
6.X
UM
11.50

70
319
2.50

10
I3XM

7X
320
8.30
8 60
7.98
2.M
2.36

100
3 20
5.tó

0.J6
3.70
06O
461

1830

351
O.X
10O
6,00
620

1350
13.99
2.65
300
2.25
301

1386 M
630
3.20
8 10
8 10
760
190
2 35

-6 9

-5 0
-97
-4.7

Ago
Sei
Out
Nov
Dei

Fev
Mar
AJ»
Ma,
Jun
Jul
Ago
Set
Out

1*1

32 06
37 fa
24 1»
29 86
28 83
41 M
12.41
10,46

-7 10
722

54 66
19.81

-312
0 2«

-5.97
- 12. X
-22.6
1388

mtt A> I

BBF

Bolsa de S.Paulo

-03
-59

-2.5
-58
• I 3
-9.5

.2.6

4 50 4 50 4.50

VanaçAo manwi Oo ínt»cw Bovwsoa
i%i

M. . . .. "" 46.23
Juo 5205
Jul '9 36
Ago 2398
Set 31.10
Out 2415
Nov 12.13
De;  13.58

1966
Jan 140
Fev 24.01
Mar  «SI
Ai, 23 46
M. 11.01
Jun  -9.56

Jul  173
Ago _.  -1767
Set -23.8
Out 20.36

Fonte ATI

20,38
12.X
12.M
12.96
11.96
14.X
12.01

1 22
3 32

15 80

7.50
6.69
215

20.M
20M

7,68
720
3.10
3.56
0.70

20.51
28.10
25.96

9.32
283
5.70
6.20
4.91

2.00
S.X
084
2.X

28.33

1.99
1.71
6.56

76 65
6.50
IDO
1.60
1 20
3.03
2.80
995
459
1.99
2.20

12.X

750
710
7X
2.50
2.79
1.07

169
11.36
23 56
O.X

28 33
1.73
7.50
8B1

21 CO
I2.M
12M
13.M
12.X
ll.X
12.50

1.25
350

15.X

7.50
7,20

215
20X
20.X
7.X
7.20
3.10
J60
0.75

21.X
XM
28.M
9.X
3M
5.70
6.20
4.95

2.02
3.X
0,85
2.X

30 01

2.M
1.75
TOO

78 O0
6.50
8.X
1.51
1.20
3.70
3X

10X
4 70
2.M
2.30

12 01

7 51
750
7X
250
285
1 20

1 X
12.X

25X
0.85

X.X
IX
ISO
9X

21 X
12.M
12.M
12.99
12.M
14.30
12.01

1.25 -38

3.30 -2.9

15.X

-lb

•1 6

-39

Over.LetraeCDB

ISO
6.60
215

20M
20.M

7.50
7.20
3.10
3.50
0.70

21.00
29M
26.M
920
3.M
5.70
6.20
195

95
3.X
0.81

80
28 50

I 75
1 70
6 51

77 M
6.X
8.00
1 X
1.20
310
2.X
9 90
459
IX
730

1200

7.50
7 10 -13
7M
2.50 -3 8
275 -38
1.00 -16.6

IX -32
10 10 -158
23 99 -1 0
0.X -5 8

26.00 -6.6

TWnKSnJgfit Gt™ OJB^
Jan 14.90 8.72 17.14
Fev 13.00 11.20 14 28
Mar 0.65 0.73 1.25
Abr 0.69 0.08 -0.60
Mai 0.67 0.42 0.88
Jun 0.78 0.42
Jul 1.07 -0.19
Ago 1,53 -2.37
Sal 1.70 0.4
Qut 119 076

Fonte AFI

Dólar
/

¦200
-6.2
-10
-1.5
-2,7
-68
•50
-33
-37
-8.1
•52
-1.7
-31
•08
-2.5
•3.1

-3.7
-5.0

125
-28
-7 0

Ontem Compre Vende
Oticiei '4 02 14 09
!VaieW 28 X 29 X
Diferença
Cotações de *enda no perawtc no pnm«.ro
d>a de caaa m*s

Jun 6 5M
Jul f4M
Ago 9J00
Set '450
Out '0 IM
Md, UOO
De: '3 350

Jan IH! '5 8M
F.v '5 800
Mar '7 M
A» 17.50
M» 20.X
Jun 20.50
Ago «.00

Conversão

-66
-10
-23
-95

Todos os carnes de presta-
çào e as dividas em cruzeiros
elevem ser convertidos em cru-
zados Para tazer a conversão
procure na tabela o dia em que
a conta tem que ser paga
Divida o valor da conta (em
cruzeirosl pelo numero que vo-
cê encontra na tabela. 0 resul-
tado da divisão é o valor a ser
pago

Nov*mbro/W

1 71
7.50
BX

Wemo*ev °P
WM Mervnj 0P

Zm PP C39

56 7.50 7X 7 47 7 50 7 50

211 400 3X 4.M 4 50 3 95 -36

2.40 210 2.40 2.40 2.40 -90

Concordatárias

Cea PP C57

fa<w pn

On*e* PP

Pir BrasiU OP EX
FV Sjs. «, PPA EX

151

5

5

20
U

850

6.10

5M

0.40
058

710

6.10

SOO

010
055

8.13

6.10

5.00

OIO
055

850

6.10

5.00

010
058

SM -80

6.10

010
0 55

-17
-67

700 700 tlb Socmco PP 10 10,50 IOM 10 53 10 70

17 3 199,15
18 3.213.65
19 3228.01
20 3242.53
21 3.257.13
22 3.271,78
23 3.286.51
24 3301,29
25 3.316.15
26 3.331.07
27 3346.06
28 3361.16
29 3.376.25
30 3.391.44

D«<MTlbro
3 406.70

3.422,03
3.437.43

4... 3.452,90
5 3.46844

3.484.04
3.49972
3.51547
3.531.29

10 3.547 18
11 3 563.14
12 3.579.18
13 3.595.28
14 3.611.46
15 3.627.71
16 3 644.04
17 _..3.660.44

* . í

INVISTA N ABOL
1 JORNAL DO BRASU „ , 4s? XtÂ*J AC/tOtíNEAS-: SIL Bolsa de Valores CE^gZQ ARGMHHASmmmmaiÊUliMMBBa do Rio de Janeiro „. i-Y—r,SAZY. r of i£jonoaoíO C*co

SA

IBV — Blue Chip ipo-w»

11 277

COB
91 450 90 900

CÂMBIO
Dtííer"CllO

15 50

BMEF
CDB

Oe/tífrityo
90 890

OURO c.si
D«/ernO<c

360 70
jtjnfX)
392.00

IBOVESPA ipontosl
Dejerntyo

12 400
Fevermro

13 99b

CÂMBIO icií por ussi
Md'ÇO Junho. 8 7

1960

NOVA YORK
COBRE ic.Lbi

Jjrwno Manjo
6 18 669

Mm
6 82

CACAU
Dezembro

1.881
Marco

1 93
Mao
1 912

CAFÉ

JgerM

K-~.i

Dczsmbra
147.68

Março Míkí
150.89 152 25

PLATINA (dói
Novembro

49J
Janeiro

191
ABril

500.20

BMSP

OURO (Ci$i
Dezembro

359.00
Feveroiro
392.00

Aonl
422.50

ALGODÃO Crf/15 mi
Dtuemtxo

310.00
Marco
320 00

Ma»o
330 00

BOI GORDO ios.15 igl

SOJA iC:t«o kgl
Sem cotação

CAFÉ ICíS milBOkgl
Deiemtxo

2 609.00
Março

3 125.80
Maio

3 612.80

NR Por motrvos lôcncos repetimos ai cotações de
Nova Iorque

.•ST*» '¦

•mt*m*

Cotações
Overnight Fonte Andima

LBC
Ta»a da A/xJima Ibnj tai
Rerxl Acum da semana
Rond Acum domei

3.37%
0.22%
1.43%

OTN
Taxa da Andi mM bruta)
Rond Acum da Semana
Rerxí>mento Acum do més

538%
0 36%
2 25%

Taxa referencial de CDB y:
M diu
72.60 72.10

IM dl«t
•XJ

Fonte Banco Centrai

Taxas de Juros ¦ «MM*

Ubor

I Eurodólar 9

Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan.
Fev
Mar
ADr
Mai
Jun
Jul
Ago
Seq

1%)
Londra*

1M5
10.19
9.44
8.94
819
9.06
8.90
831
8.31
8.00
800
8.00
8.00
765
6.75
6.75
6.75
6.75
675
6.75
650

Prim«-r»t»(%)

10 5
10.5
10.5
10.5
10 5
95
95
9.5
9.5
95
9.5
95
9.0
8.5
85
85
8.5
8.5
7.5
7 5

."'

re

'.*C tà

SAIBA COMO, ÀS 2" FEIRAS
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Contribuinte
JÁ 

está com o ministro da
Fazenda, Dilson Funaro,

a minuta da portaria que
prorroga, por mais 90 dias, a
suspensão de lances em con-
sórcios para a aquisição de
veículos, a formação de no-
vas empresas administrado-
ras de consórcios e a criação
de novos grupos consorcia-
dos. O ato do ministro, que
atende à solicitação das em-
presas, mantém a realização
de um sorteio mensal de, no
máximo, dois veículos, de-
pendendo do fluxo de caixa
das empresas.

Em reunião, ontem, com
o secretário da Receita Fe-
deral, Guilherme Quintani-
lha de Almeida, os represen-
tantes dos consórcios inde-
pendentes, da Associação
Brasileira das Administrado-
ras de Consórcios (ABAC) e
da Associação Brasileira dos

Revendedores de Veículos
(Abrave) decidiram criar
uma comissão, com a partici-
pação da Receita Federal, da
Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea) e da Su-
nab, para estudar alternati-
vas visando a regularizar a
entrega de veículos sortea-
dos pelos consórcios, en-
quanto esperam a normaliza-
ção do mercado de automó-
veis.

A portaria ministerial de-
verá ser assinada ainda esta
semana, porque o prazo de
120 dias regulamentando as
atividades dos consórcios
termina no dia 22.
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Receita extra
De janeiro a outubro, a fiscali-

zação da Secretaria da Receita Fe-
deral apurou um crédito tributário
para a União de CzS 12 bilhões 315
milhões e 302 mil. Os fiscais da
Receita revisaram, nesse período,
945 mil 168 declarações de rendi-
mentos de pessoas físicas e jurídi-
cas, o que representou para os co-
fres públicos uma receita extra de
CzS 1 bilhão 649 milhões 689 mil.

A fiscalização aduaneira — por-
tos, aeroportos, fronteiras e zonas
francas — lavrou 5 mil 545 autos de
infração e 56 mil 484 outros do-
cumentos, proporcionando uma re-
ceita de CzS 753 milhões 938 mil. Na
chamada fiscalização externa foram
inspecionados 20 mil 205 contribuin-
tes pessoas físicas e jurídicas, o que
resultou num crédito tributário de
CzS 9 bilhóes 911 milhões 675 mil.

Atenção turista
A Coordenação de Controle

Aduaneiro da Receita Federal avisa
aos turistas brasileiros em viagem ao
exterior e às zonas francas de co-
mércio e frt« shops que permane-
cem inalterados os valores, em dóla-
res, para a importação de mercado
rias.

As zonas francas de fronteiras,
como Puerto Strossner, no Para-
guai, Chuy e Rivera, no Uruguai, o
limite é de 150 dólares. Em caso de
este limite ser ultrapassado, haverá
uma incidência de tributos (Imposto
de Importação e Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados) de 350% na
compra de perfumes e cosméticos,
de 250% para bebidas e de 150%
para os demais tipos de mercado-
rias.

No caso da Zona Franca de
Manaus, o limite de compra é de
600 dólares FOB, com especifica-
ções sobre os tipos de mercadorias.
Nos free shops, o limite é de 300
dólares, sem limitação de unidades.

Modernização
A Secretaria da Receita Fe-

deral inicia ainda este ano um
programa de fiscalização das
grandes empresas brasileiras,
utilizando, para isso, sistema de
computação eletrônica e um
software.

Para atuar nesse programa,
a Receita Federal está treinando
auditores fiscais na Escola de
Administração Fazendària
(Esaf) e no Canadá, país que
detém uma das melhores tecno-
logias na fiscalização eletrônica
de grandes empresas. Com bas-
tante êxito, a Receita Federal
encerrou, na semana passada,
um "projeto-piloto" de fiscali-
zação computadorizada nas
grandes empresas do Rio de
Janeiro.

Compulsório
A coordenação do sistema de

tributação da Receita Federal escla-
rece que o empréstimo compulsório
não incidirá sobre o veículo retoma-
do pelo credor, quando financiado
com cláusula de alienação fiduciá-
ria. Entretanto, o credor não pode
ficar com o veículo, é obrigado a
fazer novo contrato de alienação
sobre o qual incidirá o empréstimo
compulsório.

Segundo a Coordenação do Sis-
tema de Tributação, as camionetas
de carga, inclusive as de cabine
dupla, estão isentas do compulsório.

Alvo certo
Para garantir o congelamento e

a estabilização dos preços, determi-
nados pelo Plano Cruzado, a receita
federal fiscalizou 15 mil 713 contri-
buintes pessoas jurídicas entre abril
e outubro, dos quais 6 mil 21 indús-
trias, 3 mil 825 comerciantes ataca-
distas e 5 mil 807 comerciantes vare-
jistas.

Nesse período, foram lavrados 4
mil 864 autos de infração, sendo 1
mil 546 indústrias, 1 mil 68 contra o
comércio atacadista e 2 mil 250
contra o comércio varejista.

Contra barreiras
Para orientar e defender as ex-

portações brasileiras contra as bar-
reiras comerciais (sobretaxas), o mi-
nistro da Fazenda, Dilson Funaro,
criou a Divisão de BarTeiras Comer-
ciais, que ficará vinculada à Coorde-
nação de Assuntos Internacionais
do seu Ministério.

Caberá ainda a essa divisão as-
sessorar o coordenador de Assuntos
Internacionais nas questões relacio-
nadas com as barreiras alfândega-
rias decorrentes de processos anti-
dumping/ subsídios movidos contra
o Brasü e de práticas de subsídios ou
dumping que prejudiquem as expor-
tações brasileiras. Essa divisão po-
dera participar das negociações com
países estrangeiros e responsabili-
zar-se pela defesa das exportações
brasileiras.

Imposto para jovem
Estão abertas no Mi-

nistério da Fazenda e
nos órgáos regionais da
Receita Federal as ins-
criçóes para o Io Con-
curso Nacional de Mo-
nografias sobre Educa-
ção Tributária. O pri-
meiro colocado recebe-
rá um prêmio de CzS 25
mil, o segundo terá di-
reito a CzS 15 mü e o
terceiro receberá CiS
10 mil. A entrega dos
trabalhos pode ser feita
até o dia 29 de maio de
1987 e os funcionários
(ativos e inativos) do
Ministério da Fazenda
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Pecuaristas tornam a sonegar b do
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também poderão parti-
ripar do concurso.

O objetivo do con-
curso é o de colher sub-
sídios e descobrir meto-
dos inovadores para di-
vulgar junto ao público

infanto-juvenil impor-
tància dos tributos na
política sócio-
econômica, conscienti-
zando os futuros contri-
buintes sobre seus di-
reitos e deveres.

Valfránio Medeiros

São Paulo — Os abates de bovinos
estão praticamente suspensos nas princi-
pais regiões produtoras do pais. devido às
perspectivas em relação à reforma do
cruzado, alertaram ontem os donos de
friEoríficos. Segundo eles, a situação só
tende a agravar-se com a decisáo do
governo de submeter as mudanças aos
políticos, porque isso atrasara ainda mais
a reforma.

Não bastasse a indecisão oficial, náo
chove em importantes áreas de pasta-
gens. como em Araçatuba. no noroeste
paulista, onde o Araçafngo, segundo
maior frigorífico da cidade, viu romper-se
naturalmente o acordo entre a prefeitura
local e a UDR (Uniáo Democrática Ru-
ralista), que previa o fornecimento de 300
bois gordos por semana para o abasteci-
mento local.

Tudo parado
— A seca e a indefinição do governo

limitaram os abates a números mínimos
— revela Eunco Benedito Filho, diretor
do Araçafngo.

Em certas áreas da região não chove
há 40 dias, prolongando a entressafra
para até janeiro, devido à falta de capim
verde. Os negócios com bois e outras
mercadorias foram, porém, suspensos há
mais de uma semana, quando os jornais,
as rádios c as emissoras de televisão
começaram a descobrir o que, a princ.-
pio, estava embrulhado no pacote prepa-
rado pela equipe econômica do governo.
Em Araçatuba. Dourados (MS), Londri-
na e Maringá (PR), estáo suspensos tam-
bém os negócios com máquinas, fertili-
zantes, carros, caminhões e os mais varia-
dos tipos de insumos.

Em Jundiai, a 48 quilômetros da
capital, a situação náo é diferente. O
dono do frigorífico B. Maia. Ug Maia.
prorrogou as férias coletivas de seus fun-
cionários, que começaram dia Io e deve-
riam encerrar-se anteontem. Motivo: Ug
Maia não encontrou nenhum pecuarista
disposto a entregar bois. Se eles estives-
sem dispostos a vender o precioso produ-
to, não o fariam por menos de CzS 400,00
a arroba, que em certos centros produto-
res já chegou a CzS 500,00, deixando
para longe o preço do "acordo de cava-
lheiros","que limitou a cotação a CzS
280,00.

Para os diretores de frigoríficos, a
única solução seria o governo -pressa, a
definição da política para o setor agrope-
cuário. começando pela correção do pre-
ço do boi, que. todos admitem, náo será
alçado ao nível da cotação de mercado,
pois isso implicaria um aumento de quase
100%.

Enquanto isso, os açougues da Gran-
de São Paulo e de outros grandes centros
urbanos do país limitam-se a vender o
pouco de carne importada que recebem
da Cobal. Manoel Farias Ramos, presi-
dente do sindicato do comércio varejista
de carne fresca, reclamou mais uma vez
do ágio cobrado pelos frigoríficos, que
agora só vendem o quilo do traseiro
(carnes nobres) por CzS 42,00, no mini-
mo, deixando no esquecimento o preço
de tabela (CzS 20,00).

Redução de abate
já foi de 60,1%

A redução do abate de bois chegou a
ser de 60,1% em setembro último, em
comparação ao mesmo mês de 1985, ou
seja, enquanto que em setembro do ano
passado foram abatidas 781 mil cabeças
em 1986 chegou a apenas 312 mil. Estes
dados foram divulgados ontem pelo
IBGE, a partir de uma pesquisa mensal
realizada em todo o Brasil. No acumu-
lado do ano, a variação foi menor, da
ordem de 13,5% a menos em 1986.

Uma análise mensal indica dois com-
portamentos diferentes ao longo de 1986
por parte dos pecuaristas e frigoríficos.
De fevereiro a abril o abate fui sempre
superior ao número de animais mortos no
ano passado, chegando em abril a ser
17,3% acima do de abril de 1985. Já J

quando se fazem sentir os efeitos do
Plano Cruzado no setor de alimentos e as
opções de investimento de capital deixam
de ter lógica, o volume de cabeças abati-
das passa a cair mensalmente. Assim, em
maio a redução em relaçáo ao mesmo
mês do ano passado foi de 4,9%, que
subiu para 11,5% em junho, chegou a
40,1% no mês seguinte, caiu ligeiramente
para 39.4% em agosto e atingiu o limite
de 60,1% em setembro.
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Produtor de leite pede aumento
Brasília— Se dependesse dos

produtores de leite, o litro custaria
CzS 6,46. Ontem, a direção da Con-
federação Nacional da Agricultura
(CNA), com base no cálculo de
custos da planilha preparada pelo
Conselho Interministerial de Preços,
solicitou ao governo um reajuste de
128% no preço paço atualmente.

O secretário adjunto da Secreta-
ria Especial de Abastecimento e Pre-
ços, José Bonifácio Amaral, afasta a
hipótese de o governo condeder este
reajuste, apesar de reconhecer que
existe uma defasagem de custos. Até
o final de dezembro, os produtores
receberão CzS 2,31 pelo litro de
leite, graças ao subsídio de 30% que
vem sendo concedido, mas eles afir-
mam que o custo de produção está
em Cz5 3,57 por litro.

A planilha de custos do CIP
aponta para uma defasagem de 77%

entre o preço subsidiado e o valor
real do leite produzido. Bonifácio
Amaral reconhece este cálculo, mas
lembra que ele é feito considerando
uma situaçáo ideal, em que todos os

produtores investem muito para con-
seguir aumento de produtividade, o

que não acontece na média da pe-
cuária brasileira. O secretário não

quis adiantar se haverá reajustes pa-
ra o leite no pacote de mudanças do
cruzado, mas extra-oficialmente se
sabe que o CIP deverá conceder um
reajuste de 60% e o litro de leite
chegaria perto dos CzS 5,00.

Os produtores garantem que o
leite é o alimento mais barato, em
oferta nos supermercados, e contra-
atacam:

— O litro da cerveja custa CzS
11,33 ao consumidor — diz o diretor
da CNA, Lúzio Seabra.

Supermercados se preparam

para Natal de boas vendas
Os supermercados estáo comprando

em média 30% a mais de artigos natalinos
em relação ao ano passado. A maioria
não recebeu os produtos, que já estáo
comprados mas ainda não chegaram no
Rio. No entanto o bolso do carioca
sofrerá um aumento de até 200% em
relação aos preços do último natal.

O bacalhau Porto, por exemplo, na
ceia do Natal passado custou CzS 110 mil
o quilo, este ano pulou para CzS 288,00.
O bacalhau Zarbo, o mais barato,^it-
vendido a CzS 48 mil e passou esse ano
para CzS 150,00. As nozes chegarão às
mesas custando CzS 95,00 o quilo en-
quanto que no mesmo periodo de 85 elas
custavam CrS 34 mil.

Se reunir um grupo de 15 pessoas
para uma ceia no ano passado náo ficava
por menos de CrS 1 milhão e meio, este
ano. certamente, não será inferior a CzS
4 mil. Até o vinho de garrafão (cinco
litros) pulou de CrS 30.160,00 para CzS
70,00.

À venda
Os supermercados estáo prevendo a

chegada dos produtos até o início de
dezembro, mas o CB, por exemplo, já
conta com bacalhau e vinhos nas pratelei-
ras esta semana. No Freeway ainda fal-
tam as castanhas, mas as passas, nozes e
tâmaras já chegaram. O Carrefour tem
80% dos produtos, faltando ainda 60%
das encomendas de tâmaras e figos, que
estão previstas para chegar na próxima
semana. Na Sendas, Disco e Leáo a

previsão fica para o final deste mès.
No caso do CB as castanhas devem

chegar no próximo dia 27. Foram 400
toneladas importadas da Argentina que
virão de avião. Com relação à tabela dos
artigos natalinos os supermercados estão
de acordo. Joaquim Oliveira Júnior, pre-
sidente da Associação dos Supermerca-
dos no Rio, acha que a tabela está certa,
náo devendo portanto haver falta de
produtos natalinos em função do preço.

No entanto, a tradicional rabanada
do carioca poderá ficar prejudicada pela
falta de ovos. Os supermercados estão
recebendo em média 20% do que necessi-
tam do produto. Ao contrário do que se
espera, os diretores de compras dos su-

permercados não acreditam que as entre-
gas se regularizem.

O CB está recebendo em torno de
1.500 caixas de 30 dúzias de ovos por
semana, seriam necessárias pelo menos
10 mil caixas. O mesmo acontece no
Disco, que está recebendo a metade do
que comercializa. No Freeway. são cerca
de 500 caixas por semana, enquanto que
sua venda gira em torno de 1.600 a 2.000.
No Carrefour. as entregas estáo sendo
diárias, mas em torno de 100 a 150 caixas/
dia. Seriam necessárias cerca de 500.

Para Joaquim Oliveira, a situação do
ovo ainda vai piorar. 

"Estou comprando
ovo na Ceasa por CzS 8,60 e sou obrigado
a vender pelos mesmos CzS 8.60. além do
que o produto chega e acaba em uma
hora", explicou.
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Preço da carne
sobe no atacado

O preço da carne bovina fresca vol-
tou a subir ontem no atacado. Os aumen-
tos. segundo informações do Sindicato do
Comércio Varejista de Carnes Frescas, já
chegam agora a 100%. em relação a
tabela oficial. O quilo do traseiro náo é
vendido por menos de CzS 40,00 e o do
dianteiro alcança CzS 28.00 (os preços
oficiais sáo. respectivamente. CzS 20,00 e
CzS 14,50).

O presidente do Sindicato, Mano
Roballo, informou que, com a carne de
porco, a situação ainda e mais absurda:
enquanto a tabela da Sunab determina
CzS 25,-5 como preço máximo de varejo,
os comerciantes não conseguem encon-
trar 0 produto, no atacado, por menos de
Cá 50,00 O quilo Ele disse que também
a Perdigão esta com procedimento irre-
guiar, vendendo o quilo do chester por
C/S 32,00/35,00, quando náo podena
ultrapassar 29,00.

Roballo acredita que a única saída
para 

"acabar com a zorra geral do merca-
do" e o govemo liberar os preços das
carnes frescas, mantendo o tabelamento
para a mercadoria congelada, importada.
Ele acha que so assim haverá uma adafv
taçáo. com a livre escolha do ccnsumidor.
Do contrário, admite, o pais vivera a
maior entressafra de sua historia, pois os

pecuaristas continuarão retendo o gado
no pasto mesmo a partir de de/embro.

A Cobal liberou ontem uma nova
cota de came congelada: 400 toneladas
para os açougues e outras tantas para os
supermercados. A retirada do produto
será iniciada hoje. mas Mano Roballo
considera essa quantidade insuficiente
para atender à demanda que vem se
verificando por parte dos consumidores.

A Delegacia Regional da Sunab di-
vulgou ontem a 41' relaçáo de estabeleci-
mentos multados, totalizando 112. A
maior multa foi para a Sociedade Avícola
de Distribuição e Abate {CiS 249 mil 900.
Também foram condenados o CB. Óticas
Brasil. Casas Sendas, Banco de Crédito
Real e Abatedouro Carioca, entre ou-
tros. Sas quatro feiras livres ontem visita-
das pela fiscalização, loram aplicados
autos de infração por elevação de preços.

Cerveja já
é vendida a
Cz$ 10,00

São Paulo — Produto cada vez mais
escasso nos supermercados, a cerveja já
está sendo vendida a CzS 10,00 em bares
e padarias de São Paulo contra os CzS
6,80 da tabela da Sunab — um ágio dc
quase 50% —. segundo comprovaram
pesquisadores da FIPE (Fundação Insti-
tuto de Pesquisas Econômicas) em coleta
de dados feita para o IPC (índice de
Preços ao Consumidor), que mede o
custo de vida do paulistano com renda
familiar entre dois e seis salários ml-
nimos.

Segundo o coordenador-adjunto do
IPC da Fipe, Heron Esvael do Carmo, a
constatação da prática de ágio na venda
da cerveja deverá ter boa influência no
custo de vida de novembro. A cerveja
tem um peso de 1.4% na composição do
índice, apenas 0.2% a menos que o
frango.

Ontem, a Fipe anunciou que o custo
de vida referente ao período de 13 dc

outubro a 9 de novembro, comparado
com as quatro semanas antenoTes, au-
mentou 2,91%. Isso representa uma pe-
quena queda em relação ao IPC de outu-
bro. que fechou com a taxa de 3,08%,
recorde nesse tipo de levantamento desde
o início do Plano Cruzado.

O professor Heron, porém, não crê

que isso signifique o começo de uma

grande mudança do índice. Para ele, a
expectativa da Dipe é de que o IPC de
novembro e o de dezembro fechem em
tomo de 2,5%.

Recorde deixa mercado imobiliário em euforia
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Aproxime-se
da Elebra para
ganhar asas
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A maior industria nocional de eletrônico digital elebra

O mercado imobiliário carioca está
atravessando uma época de euforia como
nunca acontecera até hoje: em outubro
passado, foi atingido o recorde histórico
de 64 lançamentos de empreendimentos
imobiliários. Diferentemente de outras
épocas desde 1964,75% dos lançamentos
dispensam recursos do Sistema Financei-
ro da Habitação e utilizam o crédito do
próprio incorporador para pagamento em
até cinco anos.

Estes dados constam do levantamen-
to mensal elaborado pela Empresa Brasi-
leira de Estudos de Patrimônio (Em-
braesp-Rio), cujo número referente a
outubro chegará aos seus 400 assinantes
em todo o Brasil no final desta semana. O
próprio boletim é um espelho do vigor do
mercado em outubro — 243 páginas —,
bem superior à média mensal de 140
laudas.

Explosão no mercado
No mercado carioca, que em outubro

incorporou bainos que há vários anos
deixaram de ter lançamentos, como Água
Santa e Tauá. na Ilha do Governador, a
reativação está mexendo com as duas
pontas extremas. Na base. foi lançado um
conjunto de apartamentos de um quarto
em Vista Alegre por CzS 350 mü. No
topo, o empreendimento mais caro ofere-
ce um apartamento de quatro quartos
(duas suítes), na quadra da praia do
Leblon. em seis prestações de CzS 1 mi-
lhào 500 mil cada uma, totalizando
CzS 9 milhões.

— Existiam muitos projetos aprova-
dos pela Prefeitura e que não eram lança-
dos porque o mercado estava retraído. O
Plano Cruzado direcionou investidores

era open e overnight para o mercado
imobiliário assim como profissionais libe-
rais e comerciantes com sobra de caixa,
que aplicam em imóveis como investi-
mento, analisa o diretor da Embraesp-
Rio, Bernardo Scheinkman. "O mercado
está absorvendo todos os lançamentos",
acrescenta, de olho no recorde de ou-
tubro.

Mais 6 meses
Scheinkman considera que o total de

lançamentos de outubro náo se repetirá
em novembro, que terá. segundo seu
levantamento, aproximadamente 40 no-
vos empreendimentos, igual praticamen-
te ao do mès de setembro. "O mercado se
mantém firme e como os empresários
estão motivados pelo bom comportamen-
to do setor imobiliário pode-se prever a
continuidade desse clima por mais seis
meses", vaticina o diretor da Embraesp-
Rio. Ele. entretanto, ressalta que existem
fatores de mercado e medidas governa-
mentais que podem alterar essa previsão."Existe a expectativa quanto à atitude do
governo em relaçáo à OTN. Desejável é
que o governo tome medidas náo recessi-
vas e incentive a expansão da base indus-
trial, que fornece materiais de cons-
truçáo".

Um termômetro adicional utilizado
por Scheinkman para avaliar o comporta-
mento provável do setor imobiliário é o
número de projetos aprovados pela Pre-
feitura, que podem levar alguns meses
para se transformar em lançamentos. Dos
33 projetos aprovados em abnl deste ano
e 28 de maio, passou-se para 45 em
agosto e também inéditos 81 projetos em
setembro último.

Lançamentos de imóveis no Rio 1986

Tipo Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro

Lançamentos 26 Tb 4T 42 39 64
N° de imóveis | W \ SU> | 1.938 | l-595 1.112 2.123

Fonte: Embraesp-Rio

Construção ficou mais cara
São Paulo — O- preços dos materiais

de construção em todo o Estado subiram
22,9% desde a implantação do Plano
Cruzado. Alguns tipos de materiais tive-
ram aumenttK superiores a 100%, como é
o caso do tijolo maciço, que acumulou
uma alta de 121.2% de fevereiro a outu-
bro deste ano. O levantamento é do
Sindicato da Indústna da Construção Ci-
vil de São Paulo, que também constatou
uma elevação de S6% no custo da mão-
de-obra em todo o Estado.

As duas altas juntas, a dos materiais
de construção e a da mão-de-obra. eleva-
ram também os custos globais da constru-
çâo civil, que acumularam uma majora-
çáo de 45.50% no periodo fevereiro/ou-
tubro. Preocupado com essa elevação,
sobretudo a dos materiais, o sindicato

enviou, no início desta semana, uma
carta ao superintendente da Sunab, Aloí-
sio Teixeira, solicitando a interferência
do órgão estatal no mercado de materiais
de construção.

Além do tijolo maciço, também apre-
sentaram significativas elevações de pre-
ços a tábua de pinho, que subiu 57,3%,
tijolo de oito furos, que teve uma eleva-
çào de 52.6%. portas compensadas que
subiram 24,5%, e azulejo branco, que
apresentou uma variaçáo de 19,4%.

Alguns tipos de materiais, entretan-
to. reêistraram quedas de preços. E o
caso, por exemplo, do cimento que teve
uma redução de preço da ordem de
1,92% de fevereiro a outubro. Também a
tinta látex branca teve uma queda de
preço de 9,47%.

CLASSIDISCADOS JBVIDEOCASSETE?
GRAVE
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Depois das dúvidas, a
Coréia está certa do
sucesso da Olimpíada

Seul — Depois de dois longos e trabalho-
sos anos, os dirigentes esportivos da Coréia
do Sul começara a mostrar os primeiros"sinais 

de satisfação. A dedicação e o esforço
para a realização dos Jogos Olímpicos, em
1988, não foram em vão. O pessimismo que"chegou a dominá-los em alguns momentos"cedeu lugar a uma incontida euforia. O que
resta para ser concluído é muito pouco, em
comparação ao que já foi feito.

Diante deste novo e animador quadro,
¦os coreanos não escondem a expectativa pelo

-começo da Olimpíada. Os mais entusiasma-
• dos já iniciaram uma contagem regressiva,

que terminará quando a tocha olímpica che-
gar ao estádio de Seul.

— Nós podemos começar a Olimpíada
amanhã — afirma Lee Ha-woo, secretário-
geral do Comitê Organizador da Olimpíada,"'sem disfarçar o entusiasmo.

Mas a euforia de Lee Ha-woo e de tantos"outros coreanos do Sul esbarra num proble-
ma que atormenta a organização dos jogos
desde 1976: o boicote político, que começou

-«o Canadá com a ausência dos países africa-
.nos, prosseguiu na União Soviética, em

« 1980, sem a presença dos Estados Unidos, e
em Los Angeles, que não teve os países
•socialistas.

Ninguém garante que a Olimpíada de
Seul não será vítima de mais um boicote. Os

" 
participantes estrangeiros, principalmente os"dos 

países comunistas, sempre colocam essa
' 

possibilidade. A principal dúvida está em
relação ao comportamento da sempre impre-"visível Coréia do Norte, arquünimiga da
Coréia do Sul.

O que resta para ser concluído é muito
pouco. Num trabalho que ocupou um nume-
ro incontável de pessoas, os coreanos já
terminaram praticamente todas as obras do
complexo olímpico. Faltam apenas uma pis-
cina e 5 mil 400 apartamentos para atletas e
profissionais de imprensa. O estádio olimpi-
co, orçado em USS 73 milhões e com 100 mil
cadeiras, está pronto para a festa de abertu-
ra. E foram construídos um veiódromo, três
ginásios, uma piscina coberta e 18 quadras de
tênis, com assento para 15 mil pessoas.

Fixação
Para a Coréia do Sul, os Jogos Olímpicos

não representam a comercialização de bot-
tons, camisetas, direito de transmissão para o
mundo inteiro e exploração da imagem do
tigre Hodori, símbolo desta Olimpíada. A
competição passou a ser uma fixaçáo para os
coreanos: eles querem superar o Japão,
primeiro país asiático a promover uma Olim-
piada, em 1964.

Os coreanos acham que a Olimpíada de
1964 serviu para tornar o Japáo um país
emergente. Uma força econômica. E espe-
ram o mesmo para a Coréia.

— Uma vez que conseguimos as Olim-
piadas, pensamos que elas poderiam servir
como um grande salto para nos tornarmos
um membro avançado e desenvolvido da
sociedade internacional — diz Pong Du-wan,
diretor do Centro Internacional para Estran-
geiros.

Mas não é apenas na parte esportiva que
os coreanos estáo se cuidando. Os motoristas
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de táxi têm recebido constantes orientações
de órgãos governamentais para tratarem me-
lhor os usuários, o povo está sendo instruído,
constantemente, para ser mais educado.
Existe a preocupação de que o turista náo
saia da Coréia com uma má impressão do

país.
E até um curioso pedido está sendo feito

através do rádio e da televisão às pessoas que
moram no trajeto da Maratona.

4 n n n 
"Evitem deixar as roupas penduradas

úEOULiSoo nas janelas", solicitam os organizadores,
temerosos, possivelmente, de uma transmis-
sáo pela televisão, que possa captar cons-
trangedoras imagens.

O único obstáculo para a total tranqüili-
dade dos organizadores é a crescente onda
de violência na Coréia do Sul, principalmen-
te dos estudantes, severos críticos do regime.
Ninguém pode dizer com certeza que o pais
nào estará envolvido por conflito civil às

vésperas do começo da competição.
Nos Jogos Asiáticos, disputados há dois

meses, os estudantes deram uma mostra de

toda a insatisfação política que existe no

país. O comportamento da polícia, enérgica
e segura, deu uma certa tranqüilidade aos
coreanos. É por essa razão que o espanhol

Juan Antônio Samaranch, presidente do
COI. em recente viagem à Coréia do Sul,
náo se mostrou preocupado com essa

questão.
Mas o início dos jogos já é aguardado com

expectativa pela equipe de Lee Ha-woo, do

Comitê Organizador. Em alguns momentos,
eles lamentam que a competiçào vá ser dispu-
tada no meio do verão coreano, que tem
temperaturas insuportáveis. O ideal, dizem os
membros do Comitê, sena rcaluã-la no outo-
no, quando o clima é ideal para a disputa de
tontas competições.

Saturday's Night, ótimo
exercício para a noturna

'Força da penúltima prova de amanhã na
Gávea, Saturday's Night foi o melhor nos
apfontos realizados ontem durante os mati-
nais. Na direção de Jorge Pinto, passou 600
metros na marca de 35s2/5, depois de sair
ligeiro da seta dos 700 metros, arrematando
em 12s, cravados, nos últimos 200 metros, com
ótima ação e muitas reservas.

Outro destaque foi a partida final de Tene,
com Gonçalino Feijó de Almeida, que regis-
trou 43sl/5 nos 700 metTOS, largando com
velocidade, para terminar com boa ação pelo
meio da pista. Está inscrito na quarta carreira.
Muito bom também o apronto de So Dry,
fayorito do terceiro páreo, que fez partida
curta de 400 metros anotando 23s3/5, na
copilúçâo de Juarez Garcia, com ótima desen-
voltura.

,'_Para a segunda prova, foi anotado apenas
Joker que passou 600 metros em 38s2/5, com
facilidade, na direção de Juarez Garcia. No
páireo seguinte, além de So Dry, foi boa a
partida final de Impecável que percorreu 600
metros em 37sl/5, à vontade, com Jorge Ricar-
do. Lady Curruatá praticamente não foi apu-
rada ao registrar 24s3/5 nos 400 metros, com o
aprendiz E. S. Rodrigues. Sotalinsk e July
Twenty anotaram tempos iguais também em
400 metros marcando 24s, respectivamente
com Luis Esteves e Carlos Valgas.

...Na quarta carreira, além de Tene, foi
ótim? a partida final de Verus que registrou
36s2/5, nos 600 metros, com L. S. Santos

enquanto Imprint floreou a mesma distância,
com um redeador, anotando 38s, CTavados,
com muitas sobras. Na quinta prova, Cap
Tropical passou 700 metros em 43sl/5, com
boas reservas, na direção de José Aurélio. No
páreo seguinte, destaque para Irella, com
Juarez Garcia, fez 600 metros em 37s2/5, com
boa ação, enquanto Greta Harvest aumentou
para 38sl/5, com Marco Ferreira, chegando
cora ação regular.

Para o sétimo páreo, o melhor foi o
favorito Canny's Dilema que floreou 600 me-
tros em 37s2/5, com Jorge Escobar, com
inteira facilidade. Rosseti. na condução de
Luis Esteves, fez partida curta de 400 metros
em 25s, cravados, sem ser exigido a fundo. Az
Esperto passou a mesma distância em 24s,
escassos, na última segunda-feira à noite,
antes da primeira prova da noturna, na condu-
ção de Jorge Pinto.

No oitavo páreo, além do destaque de
Saturday's Night, foi muito bom o apronto de
Concilio, com Goncinha, que registrou 36s3/5
nos 600 metros, chegando no disco com boas
reservas. My Johnny também fez sua partida
final anteontem à noite, entre a primeira e
segunda provas marcando 37s, escassos, nos
600 metros, com J.L.Marins, arrematando
com boas reservas. Na última prova, o melhor
foi Hastil que fez 700 metros em 44sl/5, com
inteira facilidade, enquanto Armandinho, com
Vanderlei Gonçalves, passou 600 metros em
37s, cravados, finalizando com boas sobras.

Hafizabad terá perna mecânica
Hafizabad, ganhador de quase todos os

clássicos disputados na milha nesta temporada
na Gávea, poderá receber uma perna mecâni-
ca dentro de algumas semanas, devido à ampu-
taçáo que sofreu anteontem, para poder ser
utilizado na reprodução dos Haras São José e
Expedictus. Hafizabad teve forte fratura do
osstTsezamóide com prejuízo total dos liga-
mentos, no último sábado, enquanto se exerci-
tava.

A necessidade de amputação surgiu an-
teontem à tarde em razão de um princípio de
gangrena na região lesionada do craque. A
cirurgia foi realizada pelo veterinário Marco
Antônio Maia que deu a Hafizabad 90% de
chance de superar com sucesso a operação. O
corte foi efetuado a quatro centímetros abaixo
do joelho esquerdo e está sendo aguardada
agora a reação de Hafizabad para complemen-
tação da prótese da perna mecânica e sua
fabricação, que será realizada nos Estados

Unidos, devendo ficar pronta num prazo de
vinte dias.

Se tudo correr como esperam os responsa-
veis de Hafizabad, ele será o segundo gara-
nhão no Brasil a ser aproveitado na reprodu-
ção portando uma perna mecânica. O primeiro
foi Pharas, importado pelo Haras Boa Espe-
rança e que serviu durante muito tempo ao
Haras Sâo Luiz. Pharas foi vítima de problema
semelhante ao de Hafizabad e a prótese nunca
foi obstáculo.

Entre vários garanhões famosos que Pha-
ras produziu no país, podem ser citados como
principais os conhecidos Zenabre, sem dúvida,
seu filho mais renomado, Nermaus, Pó, Qui-
par do, Onch e Redermaus, pai do paulista
Jabble, atual candidato à tríplice coroa de
produtos deste ano, recente ganhador do
Grande Prêmio Derby Paulista e anteriormen-
te do Grande Prêmio Ipiranga.

Fotos de José Camilo da Silva m
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ASSEIS.
Concilio, com Goncinha, apronta para amanha
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DUELO DE BRAVOS
Elenco: Kirg Douglas

Jonny Cach
Karen Black

Pistoleiro que abandona a
profissão e vai viver com
sua família numa pequena
cidade do Texas. Quando
chega à cidade encontra o
antigo rival que o desafia
para um duelo em praça
pública.

Concurso — O Concurso de sete pontos de anteontem
teve apenas seis acertadores cabendo a cada um CzS 39
mü 686,16.

Volta Fechada Escoriai

i Tt K AIS uma vez, como em 1977
*"i^| (com Chubasco, um Don Boli-

-*-*-1- nha em Fifia, por Wilderer), e
' em 1979 (com Hersio Kidd, um Captain

Kidd II em Quérsia, por John Araby), os

paulistas podem ter, ao menos, a esperança
de voltar a ver este ano, a consagração de
um trfplice-coroado o que não acontece
desde 1967 quando Giant (Cigal em Unis-
ta, por Angélico), do Haras Palmital, pas-
sou brilhantemente pelas três dificies pro-
vas da tríplice-coroa. Este ano, as experta-
tivas dos turfistas paulistas ficam por conta
do tordilho Jabble, um filho dos nacionais
Redermaus e French Connection, esta pelo
Também nacional Lunard, uma criação do
Haras Sáo Luiz.'"' * Depois de duas atuações decepcionan-
tes nos dois quilômetros do Prix Lupin,

"grande clássico Jóquei Oube de São Paulo
(Grupo I), vencidos por Just Us (Keep The

"Promise em Zarumba, por Viziane), cria-
n cão do Haras Torrão de Ouro, e nos 2 mil
^200 metros do importante clássico Antônio"'Correia 

Barbosa (Grupo II), o Prix Neail-
Jes (ao que parece, em virtude das raias de
grama pesada e areia, respectivamente), o
neto de Lunard reafirmou o interesse de
sua performance vitoriosa na milha das

- Two Thousand Guineas, grande clássico
• Ipiranga (Grupo I) e levantou, em forte

atropelada final, a milha e meia fundamen-
tal do grandíssimo clássico Derby Paulista
(Gnipo I). Mesmo levando em considera-
ção a modéstia do tempo, as atuações
menores de alguns dos principais nomes e a

segunda colocação (a pescoço) de Ken
Graf (Henri Le Balafré em Kellerina, por
Kelele), criação do Haras San Francesco
(que era um dos suplentes e um dos menos
comentados, embora este seu premier «c-
ctssit possa ter sido uma revelação, o que
ele provará, eu não, futuramente), náo se
deve menosprezar o simples fato de Jabble
ter conseguido se candidatar ao difícil titu-
lo que não é obtido há quase 20 anos.
Mesmo assim, os experts presentes a Cida-
de Jardim, não deixaram de considerar o
perfil da prova um tanto decepcionante
(posição que. em geral, parece ser a mesma
em relação à geração).

Como vimos, Ken Graf foi o segundo,
deixando pouco atrás a potranda New
Orleans, uma filha de Dom Quixote em
Cash and Win, por Rio Bravo II, criaçáo
do Haras Castelo, de Pedrinho Artmann,
em Bagé. A neta de Zenabre correu de
modo sugestivo, mostrando que a prática,
de novo em voga entre nós, de correr
potrancas contra potros, é mais do que
saudável. O placar foi completado por
outra surpresa. Ergos, um filho de Venta-
neiro (este filho dê Breeders Dream, que
era muito bom corredor na areia, vem
aparecendo bem com esta sua primeira
pequena fornada nas pistas) em Frésia, por
Rastacuer, uma criaçáo do Haras Kelvin.

Por tudo. embora Jabble contasse com
o honroso titulo de ganhador das Two
Thousand Guineas, foi um placar das sur-
presas e o Derby das decepções. Amanhã,
continuamos.
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CANAL 9
RECORDA
A EMISSORA D(3 RIO

18:00 h"VIBRAÇÃO"
2 anos no ar

Revis-Entrevista Rogério Erlich
¦ta Momentos

Musical com Pet Shop Boys — Opportunities
Skate — Ollie Airs (Aereals csem Mãos)
Com Madu Saldanha, Cesinha Chaves, Mauro Taub-
man e Sônia Boiron.

19:00h
De segunda a sábado, 19Jornal da

_ÉtoÊíí?YfníSirS)horas' ° i°rnal onde vocè
IgiCJfe^SWbS-^l fica sabendo porque as coi-

sas acontecem.
PauloMarkum Política
Fausto Macedo Po|lc!a
Celso Mine Economia
Flávio Prado ¦• Esporte

Durante os matinais, de ontem, a potranca
inédita se assusta, empina mas o jóquei a
domina

tW"23:30
Entrevista:

DANUZA LEÃO
Convidados:

BERNARD
MARIA EUGENIA

(astrologia)
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Bradesco e Vasco, sem público
Com portões fechados,

Bradesco e Vasco conti-
nuam hoje, a partir das 2Ü
horas, no ginásio do CIB,
em Copacabana, a decisão
do primeiro turno do Cam-
peonato Estadual de Vôlei,
interrompida quinta-feira
passada, na AABB, no se-
gundo sei pelo árbitro José
Menescal, que alegou falta
de segurança.

O Bradesco venceu o pri-
meiro set (15/9) e ganhava o
segundo por 12/8, quando a
torcida do Vasco começou a
atirar bolinhas de papel na
quadra e a brigar. Temendo
um conflito, Menescal in-
tenompeu o jogo, apesar
dos protestos dos dirigentes
dos dois clubes, que que-
riam a continuidade da par-
tida. A interrupção atrasou
o início do returno, queserá disputado apenas pelos
seis melhores colocados no
turno (Vasco, Bradesco, Ti-
jucá, Fluminense, Flamen-
go e Canto do Rio).

Em Seul, o vôlei femini-
no do Peru justificou on-
tem, na abertura da Copa
Mundial, que ainda está en-
tre os melnores do mundo.
Num jogo dramático e lon-
go (teve mais de três horas
de duração) as peruanas
derrotaram os Estados Uni-
dospor3a2(ll/15, 11/15,
15/6, 15/1 e 15/10).

A partida teve momentos
dramáticos durante a dispu-
ta dos sets. Nos dois primei-
ros, a Seleção do Peru não
conseguiu superar o bio-
queio apresentado pelos
Estados Unidos e mostrou
deficiência nos saques. A
derrota nem chegou a sur-
preender, porque as ameri-
canas tiveram um desempe-
nho perfeito.

Quando se esperava a re-
petição da vitória e o encer-
ramento da partida no ter-
ceiro set, a Seleção do Peru
resolveu reagir. E o fez de
maneira fulminante. Em
menos de trinta minutos
conseguiu a vitória. O im-
pacto provocado pela rea-
ção peruana deixou as ame-
ricanas perdidas em qua-
dra. E foi assim no quarto
set. O quinto, apesar de
uma tentativa de reação dos
Estados Unidos, teve um
domínio do Peru, que saiu
da quadra aplaudido.

A rodada de ontem teve
ainda as seguintes partidas:
Coréia 3X0 Canadá;
União Soviética 3X0 Hun-
gria; e Itália 3X2 Japão.
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Pavunense e Olaria

Os primos pobres do vôlei
Eloir Maciel

Suas equipes não podem ser
comparadas com a do Bradesco,
que paga alto para ter o melhor
time da cidade, nem tampouco
com a do Flamengo. Mas, para
Olaria e Pavunense, o sonho de
formar uma equipe média e dispu-
tar pela primeira vez o Estadual de
Vôlei do Rio virou uma dura reali-
dade: em oito jogos, não vence-
ram nenhum e não se classificaram
para o returno.

Em nome desse sonho e da
possibilidade de enfrentar ídolos
como Bernard, Bt _r>_rd_sha. Léo
e outros, é que _r_ grypú ds
trabalhadores e estudantes _ir.o„
encontra motivação e disposição
para os treinamentos após uma
jornada de trabalho. Uns vieram
de longe, outros sempre sonharam
em vestir a camisa ae um clube e
participar do mundo do vôlei, es-
porte que deu fama à maioria dos
jogadores da Seleção Brasileira.

Motivados por esse desejo, os
jogadores do Olaria e do Pavunen-
se não reclamam das dificuldades
diárias e fazem questão de afirmar

âue 
o amadorismo mora na Rua

ariri e na Pavtma, onde, ao con-
trário dos outros clubes, "os joga-
dores não recebem para jogar e
ainda gastam o pouco que têm
com o clube".

— Aqui no Pavunense, se faz

vôlei como há dez anos: quem
chegar na hora joga. Sáo tantas
dificuldades que a gente só conse-
guiu formar o time pouco antes de
a competição começar, assim mes-
mo porque o Iguaçu acabou com
seu time e liberou os jogadores.
Aproveitamos alguns deles e ten-
tamos fazer o possível neste cam-
peonato para ficar entre os seis
melhores, mas não.conseguimos
— explica o técnico Ângelo Pasca-
li (24), estudante de Educação
Física da UERJ.

Ângelo é o exemplo para seus
jogadores. Ele mora no Rocha e
vai todos os dias à Pavuna treinar
o time, o que muitas vezes nem é
possível por falta de quorum. Mas
isso nác.é motivo de desespero,
porque Ângelo sabe que 

"a rapa-
ziadâ nunca fura e sempre aparece
um, o que mora mais perto". O
pessoal do Pavunense mora nas
redondezas: Nova Iguaçu, An-
chieta e São João de Meriti e joga
um vôlei aprendido nas ruas e
quadras abertas, ao contrário dos
jogadores do rico Bradesco, que
passam horas a fio treinando.

Com apenas Cz$ 6 mil por
mês, o diretor Paulo Alberto vem
conseguindo manter o time do
Pavunense junto e quer aumentar
esse dinheiro, para fazer um time
melhor na próxima temporada, se
possível, dando uma ajuda finan-
ceira aos jogadores. Ele acredita
que as firmas da Pavuna ainda náo

tomaram conhecimento do time e
por isso ainda não manifestaram
desejo de participar.

O Pavunense ainda fez jogo
duro contra alguns adversários,
provocando, inclusive, a realiza-
ção do quinto set três ou quatro
vezes. Mas o Olaria só teve uma
chance de vitória, justamente con-
tra o Pavunense. Ganhou o pri-
meiro set e perdeu de 3 a 1,
irritando um pouco mais o jovem
técnico Walmir Lima (22), ex-
árbitro que resolveu aceitar o con-
vite do Olaria, para 

"adquirir ex-
periência".

Segundo ele, como experién-
cia valeu a participação do Olaria
no Estadual, até porque na estréia
(contra o Bradesco) os jogadores
mal se conheciam e não houve
tempo de fazer um trabalho de
variação de defesa e ataque. Ou-
tro problema foi registrar os joga-
dores. Apenas três deles já haviam
jogado em clubes filiados à federa-
ção, entrando já como base do
time.

A única ajuda que o vôlei do
Olaria tem é de CzS 2 mil, pagos
pela Amaro Sportes em matenal.
Com uma campanha totalmente
negativa, o diretor Marcus Hora-
cio Mendes acha difícil conseguir
patrocinador, mas vai tentar pelo
menos maior ajuda do clube, que
não oferece médico nem massagis-
ta no vôlei.
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ía fes. Lauda está no Rio para tratar dr sua empresa aérea

Lauda já tem candidato ao
título da Fórmula-1: Senna

Em seu terceiro ano na Fórmula-1. o
segundo na Lotus, Ayrton Senna chegou a
lutar pelo titulo, apesar de ter um carm
nitidamente inferior aos Williams-Honda, e
conquistou de vez uma das maiores autorida-
des do mundo no assunto. No Brasil a nego-
cios. o tricampeáo mundial Niki Lauda aban-
donou as reticências e o clichê "tem talento,
mas falta experiência" com que costumava
falar do brasileiro. Para ele, Senna ê o grande
favorito da próxima temporada:

O cara e realmente muito bom, não
resta qualquer dúvida quanto a isso. Tem tudo
que ê preciso para ir muito longe nessa carrei-
ra. Só faltava o carro, mas com o turbo Honda
esse problema deverá desaparecer ano que
vem e ele terá todas as chances de ser campeão
— disse o austríaco, que hoje, aos 37 anos, um
ano depois de deixar definitivamente as pistas,
ê um empresário em tempo integral á frente da
Lauda Air. sua empresa aérea, qué 

"vai indo
muito bem".

Sua visita ao Brasil — de domingo passado
até amanhã, quando volta a Viena1— faz parte
dessa nova atividade: Lauda veio acertar os
últimos detalhes para os vôos charter que sua
empresa fará de Viena a Recife, do més que
vem até março. Um pouco aborrecido porque
quase todos os hotéis estão totalmente reser-
vados, o que obrigará os vôos iniciais a terem
intervalos de duas semanas, só em janeiro
tornando-se semanais, o austríaco não mente
ao dizer que agora dedica-se exclusivamente à
suaempresa. Mas a disposição de acompanhar
o circo da F-l e o ânimo com que fala do
assunto mostram que o passado não está táo
distante assim.

O Brasil tem os dois melhores pilotos
do mundo, além de Alain Prost, claro, que é o
campeão —- sentenciou, ao enumerar Nelson
Piquet como outro de seus favoritos. — Acho
que o Piquet só perdeu o título deste ano

porque subestimou Mansell Mas náo se pode
culpá-lo por isso: eu também subestimaria
Mansell foi a grande surpresa da temporada,
dividiu os pontos da Williams com Piquet e Foi
0 que se viu, um caso clássico de equipe
dividida: Prost veio correndo por fora quando
menos se esperava e ganhou. Isso já aconteceu
tantas vezes com equipes que tém pilotos
nvais...

Mas Lauda náo acha que Piquet tenha
cometido erros na prova da Austrália, que deu
o titulo ao francês. O erro, cm sua opinião,
aconteceu antes, na demora em perceber toda
a força de seu companheiro de equipe

— Erros em Adelaide foi o que não
faltou: foi a prova dos erros porque a CmxxI-
dyear errou ao dizer que os pneus agüentariam
todo o percurso Nisso Prost náo foi esperto
não. teve sorte mesmo, sendo obrigado a parar
antes — disse.

Não há dúvida de que Niki Lauda continua
apaixonado pelo esporte em que se consagrou.
por mais que dé trabalho manter dois Boemg
737 em permanente atividade em diversos
países, ao mesmo tempo em que negocia a
compra de mais dois e. supremo esforço,
também a de um gigantesco 7o7, que pretende
manter em linha regular para o Brasil, "um
excelente mercado". Essa divisão de paixões
foi materializada por Lauda há dois meses,
numa simbólica competição que ele recorda
com uma risada.

Lado a lado. na pista, aguardando a luz
verde, um Porsche turbo pilotado por Lauda e
um Boeing 737 de sua empresa sob o comando
de um piloto de carreira. O percurso era de
800 metros. Lauda usa um "pequeno truque",
como diz: acelera muito, segurando o carro no
freio, antes da largada. 0 impulso inicial
maior é suficiente para garantir-lhe a frente. 0
avião levanta vôo, derrotado. O tricampeáo
ganhou mais uma.

Coaracy sai na frente. A
decisão demora uma semana

Ainda não foi desta vez que o impas-
se pela presidência da Confederação Bra-
sileira de Natação se definiu. O julga-
mento de ontem do mandado de seguran-
ça impetrado por Rubem Márcio Dinard
dc Araújo, presidente empossado, contra
o ato da 13a Vara Cível, que concedeu
uma liminar a seu opositor, Coaracy
Nunes, candidato derrotado nas eleições
de janeiro de 85, foi adiado para a
próxima semana, após o pedido de visita
do processo feito por um dos juizes da 5a
Câmara Cível.

Quarto processo a ser julgado na
pauta de ontem, a questão da CBN, oue
reuniu no fórum Coaracy Nunes e Ru-
bem Márcio, acompanhados de seus ad-
vogados, começou favorável a Coaracy.
O primeiro juiz a votar, desembargador
Cláudio Viana de Lima, relator do pro-
cesso, votou pela improcedència do agra-
vo e. por conseqüência, do mandado de
segurança, dando a Coaracy a vantagem
de um voto a zero.

O desembargador Jorge Lourette, no
entanto, não quis votar e pediu vista do
agravo, o que adiou a decisão para a
próxima terça-feira, quando será ouvida
ainda a posiçáo do terceiro juiz. desem-
bargador da 5a Câmara, Narciso Pinto.

Coaracy Nunes saiu da audiência oti-
mista.

Com um voto a seu favor — "o que
nâo quer dizer uma vitória", ressalvava
— Coaracy, mais do que nunca, estava
confiante cm tirar Runern Márcio pela
terceira vez da presidência da Confedera-
ção Brasileira de Natação:

A minha luta não c para assumir o
lugar de Márcio. Mas, sim, para que a
Justiça examine a legitimidade da elei-
çáo, um pleito fraudulento que ainda não
teve seu mérito votado, a náo ser peloMinistro Marco Maciel, decisão anulada
posteriormente pelo Tribunal Federal de
Recursos, que náo viu competência no
ministro para anular a eleiçáo que levou
Rubem Márcio ao lugar que antes já fora
ocupado por um longo tempo por seu pai.
Rubem Dinard.

Rubem Márcio, por sua vez. também
mostrava tranqüilidade. Mesmo com a
derrota na 5' Câmara Cível, ele ainda
terá direito a recorrer:

A luta só esta acabada para Coa-
racy, caso eu saia vencedor. Se eu perder,
podem estar certos de que entro no
Tribunal Federal de Recursos, em Brasi-
lia. Fico afastado um tempo, mas não
desisto.

Inscrições no Rio para a
seletiva da São Silvestre

Estão abertas no Rio as inscrições para a
prova seletiva que classificará os três primeiros
colocados nas categorias masculina e feminina
para correr entre os atletas de elite que
disputarão a 62* Corrida Internacional de São
Silvestre, dia 31 de dezembro, em Sáo Paulo.
A seletiva, organizada pelos Verdes, será
realizada dia 30 de novembro, com largada no
Posto 6 e chegada no Museu de Arte Moder-
na.

Serão percorridas 8 milhas, a partir das
7h30min, e as vagas náo estarão abertas a
atletas de elite de outros estados, além do Rio
de Janeiro. As inscrições podem ser feitas nos
Verdes. Rua Siqueira Campos. 143 sobreloja
58. Corja; Rua Visconde de Pirajá. 2U7, sala
203 e Douglas Produtos Naturais. Rua Luiz de
Camões. 98.

Com apoio do Ministério da Saúde. Secre-

taria da Saúde de Estado e Secretaria Munici-
pai de Higine e Saúde, será realizada domingo
em São Paulo, a II Corrida Antifumo. num
percurso de 11 quilômetros e também classifi-
catóna para a São Silvestre. A promoção é da
Comissão Antitabagismo da Associaçào Medi-
ca Brasileira e organização técnica da Corpore
— Corredores Paulistas Associados. Os corre-
dores partirão às 9 horas da Praça Heróis da
FAB. em frente ao Campo de Mane (zona
norte de São Paulo) e faráo a maior parte do
percurso junto à marginal do Rio Tietê. O
objetivo e divulgar a campanha de combate ao
fumo.

Numa prova internacional em Caracas,
Venezuela, o colombiano Maurício Cortez
estabeleceu novo recorde sul-americano para a
marcha atlética de 50 quilômetros:
4hl7minlls.
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URSS lidera
a Olimpíada

Foto de Carlos Hungria

-*___>*1

ÜO Xadrez
*W,N Dubai (Emirados Árabes Unidos) —"Com uma equipe masculina formada com"ijomes como o atuai campeão mundial,
tíarry Kasparov; o ex-campeão Anatoly

.jGãrpov; e os dois primeiros pretendentes

.Ío. título mundial — Andrei Sokolov e
^Artur Yussupov — a União Soviética já

..«lidera a classificação geral da 27J Olim-
. :pjada de Xadrez, com um total de 11

«pontos.
" *"•- A grande surpresa, entretanto, fica

¦por conta da participação da Hungria,
que divide a primeira colocação com a
União Soviética, graças ao desempenho
de Joszef Pinter, responsável pelos pon-
tos que garantiram essa classificação à
sua equipe, e de Lajos Portisch.

— Mas as atrações da competição estão
jos equipes da Guatemala. No primeiro
caso, está o fato de quatro dos seis
componentes da equipe masculina serem
irmãos — Carlos, Guillermo, Gustavo e•Roberto Juarez, conhecidos como os

«'mosqueteiros". Na equipe feminina, a
Guatemala conta com a jogadora mais
jovem das Olimíadas: Heidi Cuellar, de
apenas 10 anos.

Iniciada no sábado, a 27a Olimpíada
de Xadrez reúne 600 jogadores e jogado-
ras de 110 países membros da Federação
Internacional de Xadrez (FIDE) dispu-
tando uma média de 300 partidas por dia.
O custo estimado da competição é de
US5 10 milhões, completamente absorvi-
do pelo governo dos Emirados Árabes
Unidos.

No entanto, nos bastidores desse es-
petáculo do qual participam os grandes '
mestres internacionais, a grande disputa,
na verdade, é pela presidência da FIDE.
O atual presidente da entidade é o filipi-
no Fiorêncio Campomanes. amplamente
criticado por quase todos os grandes
mestres desde que se intrometeu no tor-
neio disputado por Garry Kasparov e
Anatoly Karpov. Os principais cândida-
tos à sua sucessão são o brasileiro Lincoln
Lucena e o inglês Raymond Keene, orga-
nizadores da primeira etapa da revanche
Kasparov-Karpov, realizada em Londres.
Campomanes era amigo do ex-ditado
filipino Ferdinand Marcos.

Open de tênis
terá vencedor
da Copa Ford

São Paulo — O mexicano Francisco"Maciel, de 22 anos, medalha de prata nos
Jogos Olímpicos de Los Angeles — onde
ò tênis foi disputado como apresentação
—, chega hoje a Itaparica como um dos
candidatos ao título do Sul América
Open que. começará segunda-feira.
Ocupando o 45° lugar no ranking, Maciel
— que há um ano ganhou a Copa Ford
em São Paulo, numa final contra o brasi-
leiro Cássio Motta — está em excelente

...forma.
Masters

•••- A búlgara Manuela Maleeva e a
alemã Bettina Bunge venceram ontem as
partidas que disputaram no Masters femi-
nino de Nova Iorque. Maleeva venceu
com facilidade a americana Melissa Gur-
ney por 6-4 e 6-1, enquanto Bettina
Bunge derrotou a também americana
Kathy Rinaldi por 7-5 e 64. Na próxima
partida, Bettina Bunge vai enfrentar a
ganhadora do jogo entre Martina Navra-
tilova e a sueca Catarina Lindqvist. Ma-
nuela Maleeva fará sua próxima partida
contra a ganhadora do jogo entre a alemã
Steffi Graf e a americana Lori McNeü.

Pancadaria — o Fia-
mengo vencia o Botafogo
por 75 a 60, ontem, no
ginásio do Tijuca. A um
minuto e 20 segundos do

fim da partida, válida pelo Campeonato
Estadual, um torcedor do Flamengo ati-
rou um copo na quadra. A torcida do
Botafogo reagiu, atirando bombas cabe-
ça-de-negro na pista. Generalizou-se um
conflito, no qual o ala Leio. do Botafogo,
foi atingido com o mastro de uma bandei-
ra. Os jogadores do Botafogo persegui-
ram torcedores do Flamengo até a rua. O
juiz Manoel Tavares suspendeu a partida.
Segunda-feira será marcada nova data
para sua realização, agora com portões
fechados.

AÃT

Brasil perde — a há-
lia derrotou o Brasil por 2 a

^A 1 na rodada inaugural do
r I o Torneio Internacional de

Futebol de Salão realizado
em Budapeste sob os auspícios da RFA,
quando estáo sendo testadas as regras a
serem adotadas no campeonato mundial
previsto para o próximo ano. O torneio
reúne oito equipes e. além de Brasil e
Itáüa, participaram da rodada inaugural a
Holanda e os Estados Unidos, em partida
vencida pelos holandeses por 4 a 1.

Rali—Um dos desta-
quês do primeiro rali inter-

[¦ 
" 

51 nacional de automóveis an-
tigos São Paulo-Rio, de ho-
je até o dia 23",""sêrá um

Ford T1925, o primeiro caminhão utiliza-
do para entrega de gás liqüefeito de
petróleo no Brasil. O veículo foi comple-
tamente restaurado. Pintado de vermelho
e azul, terá como pilotos duas persona-
gens conhecidas: O palhaço Torresmo e
seu filho Pururuca, aticionados e colecio-
nadores de carros antigos.

Austrália — Os barcos
Kookaburra III e Austrália
IV venceram ontem a pe-
núltima da segunda rodada
das eliminatórias austrália-

nas. da Copa América, disputada em
Fremantle. O Austrália III. de Gordon
Lucas, derrotou o Steakn Kidney, de
Fred Neill. enquanto o Kookaburra. de
Ian Murray. ganhou do South Austrália,
de John Savage.
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Atingido no tórax pela bola, o goleiro Valter cai no gramado: foi mais um susto para Nocaute Jack

Só mosquitos acompanham Seleção
Num longínquo campo da Estrada dos

Bandeirantes (que pertence ao Hotel Atlântico
Sul), em Jacarepaguà, sem vestiário, e atacados
por mosquitos, os jogadores da Seleção Brasi-
leira de novos continuam o treinamento para o
Campeonato Sul-Americano no Chile a partir
do dia 25. Mas, afinal que seleção é essa?

Com jeito de seleção, mesmo, só a presen-
ça do massagista Nocaute Jack (já 23 anos
servindo a CBF) e o roupeiro Ximbica, o
quebra-galho de todas as horas. Entre uma
cocada e outra, os jogadores treinam e não
reclamam. Enfrentam as picadas dos mosquitos
alimentando o sonho de vestir a camisa da
seleçáo principal.

Ali tudo é improvisado. O roupeiro Xim-
bica confessa que o material esportivo de agora
foi a sobra da Copa do Mundo. Sáo 800 quilos
(10 camisas de goleiros, 100 de treinamento.

100 calções de treino, 60 agasalhos de lazer,
igual número de uniforme especial, 30 bolas)
bem inferiores aos 3 mil e 500 quilos do México.
Mas Ximbica não parece preocupado. E dá sua
versão:

— Essa rapaziada merece fazer boa cam-
panha no Chile. São humildes, não reclamam
de nada e até agora ninguém falou cm dinheiro.
Duvido que a seleção principal viria treinar
aqui. O bom mesmo é quem nem cartola
aparece por aqui. Também os jornalistas são
poucos e ninguém está interessado em fotogra-
far jogadores desconhecidos. Eu estou sentido
firmeza neste grupo. No outro, no que foi ao
México não.

No gramado (muito irregular) o técnico
Jair Pereira grita muito e trabalha ainda mais.
Faltam oito dias para a estréia da seleção e nem

time ele tem ainda escalado. Só no papel,
conforme confessa:

Nosso tempo foi pouco. Alguns joga-
dores chegaram aqui sem condições físicas.
Agora, tudo está normal. O tempo é pequeno,
mas vamos chegar ao Chile em condição de
lutar pelo título.

De repente um susto em todos. O goleiro
Valter recebeu uma bolada no tórax e sente
falta de ar. O treino pára e todos querem
ajudar. Novamente o irreverente Ximbica entra
em açáo:

Olha só a união da rapaziada. Na outra
ninguém se importava com ninguém.

A boa vontade é evidente. Todos querem
colaborar. Mas mesmo sem ser muito perspi-
caz, não é preciso muito exercício de memória
para se concluir que a única diferença do treino
da seleção com um do São Cristóvão é que no
da seleçáo existem mais bolas.

¦-¦¦-;¦-¦::¦

É FÁCIL PERCEBER A IMPORTÂNCIA DE UMA REVISTA
JUNTO AO SEU PÚBLICO: OS RESULTADOS APARECEM.

Tivemos 207.
de aumento de

vendas em função
dos anúncios

em INFO II

MICROS INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA.
São Paulo / Rio de Janeiro

.:

"Anunciamos desde o ini-
cio do ano e o retorno tem
sido muito positivo.

Tivemos 20% de aumento
nas vendas em função dos
anúncios.

Tivemos mais chamados
e fizemos grandes clientes.
E o importante é que nós não
vendemos apenas um produto,
e sim uma rede de máquinas.""Nossa propaganda é insti-
tucional. vendemos a imagem
da empresa. Em função dos
anúncios colocados os chama-
dos vêm aumentando. Preten-
demos continuar anunciando,
porque a INFO, por ser uma
revista especializada e interes-
sante, atinge o público que
visamos."
Jorge Mór- Diretorde Marketing

INFO. Sempre um caso de
sucesso.

Procuram-se Especialistas Em Redes Locais
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Zico recomeça
caminhada para
voltar a jogar

Bck> Horizonte — Com uma declaração de
amor ao tutcM — sentimento que o mantém na
luta pela recuperação totai e o faz aceitar
qualquer sacrifício — Zico chegou a esta capital
no inicio da tarde de ontem para iniciar um
período mínimo de uma semana de tratamento
tisioterapico. na clinica Ortocenter, de proprie-
dade do medico Neilor Lasmar, visando h recu-
peraçâo da amplitude de movimentos dos joe-
lhos. O jogador ficará em Belo Horizonte até
sexta-feira à noite, quando viaja ao Rio. para
passar o fim de semana

Zico foi examinado minuciosamente por
Neilor Lasmar. que preferiu nao fixar um pr.izo
para a permanência do jogador, optando pela
avaliação diária da evolução de sua recuperação
e da assimilação dos exercícios que ler.i de
realizar Segundo Neilor Lasmar, ele tealizara
em sua clinica, soh orientação da fisioterapeuta
Dons Maciel, os mesmos exercidos que realiza-
ria nos Listados Unidos, na clinica do medico
norte-americano James Andrews, que o operou.

O jogador foi recepcionado pelo mediai
Neilor Lasmar no aeroporto de Confins, a 4<)km
do centro de Belo Horizonte, e de lá seguiu
diretamente para a clinica Ortocenter. no hairro
de Sáo Lucas. Bem-humorado, amparado em
muletas, Zico procurou demonstrar confiança
em sua recuperação total, dentro do prazo
mínimo previsto, que é de nove meses, a contar
do dia em que foi realizada a cirurgia Zico foi
operado há dois meses e espera, portanto, ser
liberado para recomeçar os treinamentos físicos
em aproximadamente sete meses.

Estou bem. Tenho certeza de que vou
conseguir voltar a jogar em menos de um ano.
Reconheço que atravesso um momento difícil,
agravado pelo trauma com a morte de meu pai,
mas estou confiante — afirmou Zico.

Ele enfatizou que o momento que atravessa
requer muita paciência. Admitiu que o melhor
seria fazer todo o trabalho de recuperação no
Rio. junto de sua família, de seus amigos e no
seu clube, mas garantiu que vai acatar a decisão
de Neilor. que sabe o que sera melhor para ele.

Para melhorar ainda mais o humor de Zico,
uma cara amiga: o ponta-esquerda Edivaldo,
seu companheiro na ultima Seleção, que tam-
bém faz trabalho fisioterapia.) na clinica de
Neilor. Após uma advertência a Edivaldo, para
que volte logo, caso contrário nao terá mais
lugar no time do Atlético, um compromisso:
trabalharão juntos nos aparelhos, um dando
força ao outro.

Em entrevista, Zico disse que mantém seu
peso normal e que confia em sua "excelente
condição atlética" para apressar sua recupera-
ção. Admitiu ter sofrido um "choque", ao
chegar aos Estados Unidos, e recebei a confir-
maçáo do médico Andrews de que tena de ser
operado.

Sabia que teria de fazer a cirurgia, mas
no fundo a gente sempre espera um milagre.

Romerito volta,
mas só no jogo
contra o Fia

A cada dia está mais próxima a volta de
Romerito ao time do Fluminense. Ainda náo
será neste domingo, no jogo com o Central,
como desejava Antônio Lopes, mas na rodada
seguinte, no clássico com o Flamengo. Ontem,
com movimentos ainda tímidos e um pouco
desajeitados. Romerito participou de seu pri-
meiro treino de conjunto após a recuperação da
fratura na perna.

Principalmente nos chutes, Romerito ainda
mostrou que faltam potência e pontaria. Mas
garante que em uma semana ja estará se movi-
mentando normalmente. Lopes disse que só
depende do jogador o momento da volta. Se ele
acha que não é possível jogar 20 minutos em
Caruaru, sua posiçáo será respeitada por Lopes.

Para hoje, esta marcado um jogo-treino com
o Bonsucesso. em Teixeira de Castro. Lopes
quer sentir as dificuldades de se jogar num
campo pequeno, como o do Central. Sexta-feira
será a vez do Madureira, em Conselheiro
Galvão.

Outro Galvào, o jogador, deu uma de
conselheiro ontem, ao informar a Lopes e aos
companheiros que a torcida do Centrai costuma
invadir o campo no fim dos jogos e que o time
corre o dobro quando joga em casa. Galvão
atuou no Náutico e esteve vanas vezes no campo
do Central. Contou que teve dificuldades todas
as vezes que jogou em Caruaru.

Carpegiani já
começa a mudar
o time para 87

O técnico Paulo César Carpegiani parece
que já náo acredita mais na classificação do
Bangu para a terceira fase. A maior prova deu
ontem à tarde, durante o coletivo. Já pensando
em reformular o time para o próximo ano,
colocou no time titular dois jogadores da equipe
de juniores: o meio-campo Macula e o centroa-
vante Gil.

Os dois, que foram campeões brasileiros de
seleções, estiveram tímidos no primeiro treino,
mas demonstravam que podem ser úteis ainda
no Campeonato Brasileiro. Macula exibiu bom
toque de bola e 'lançamentos 

precisos, enquanto
Gil é um centroavante que gosta de buscar jogo.
A confiança tanto de um quanto do outro é
grande:

— Não nos incomoda o fato de estrearmos
contra um time da categoria do Santos. E até
melhor, porque, se jogarmos bem, estaremos
consagrados.

Problemas e que não faltam para Carpegiani
definir o time para o jogo da próxima quarta-
feira, em Moça Bonita, com o Santoy Oliveira
recebeu o terceiro cartáo amarelo e está fora.
Márcio Rossini e Mareio Nunes vão ser julga-
dos. e devem ser suspensos. Além disso, Mari-
nho e Gilmar náo treinaram ontem por se
queixarem de dores musculares. Para amanhã,
está programado um treino com o Serrano, às 17
horas, quando Carpegiani procurara começar a
definir o time.



Vasco reforça o meio-de-c
Porto Alegre — O Vasco vai manter o esquema de jogo que

deu certo no empate (0 a Ü) com o Corintians: um meio-de-campo
bem fechado, com quatro ou até cinco jogadores. Joel Santana
decidiu ficar com Donato e manteve Vivinho no banco, para o

joeo de hoje à noite com o Internacional.

Na zaga deve entrar Souza, que chegou ontem do Rio,
especialmente para este jogo, pois não estava com o grupo.
Ninguém no Vasco esconde que um empate será um ótimo
resultado.

Com o meio-de-campo "congestionado", como gosta de
dizer, Joel pretende segurar o ímpeto do Internacional que
certamente vai lutar muito. Uma derrota seria uma verdadeiro
desastre. Saindo do Beira-Rio hoje com um empate, o Vasco

pode pensar numa vitória sobre o mesmo Internacional, domingo,
no Rio.

Os jogadores do Vasco já começaram a assimilar o pensa-
mento de Joel — "Precisamos 

jogar pelo regulamento; não
importa quem vai ser o primeiro do grupo, e sim ficar entre os

quatro". O objetivo é virar o segundo turno com dez pontos.
Se o Vasco sofre com a série de contusões que obrigam o

técnico Joel a improvisar
alguns jogadores ou a lan-
çar mão dos reservas ime-
diatos, também no Interna-
cional a situação não é mui-
to diferente. No jogo de
hoje, o técnico do Inter,
Homero Cavalheiro, vai
usar o meia Norberto na
zaga.

No meio-de-campo
entra Luís Fernando. Sabá-
rá volta ao comando do
ataque. Os jogadores do
Internacional sabem que o
jogo vai ser muito dificil,
mas não admitem um em-
pate e, muito menos, a der-
rota.

Lntern__clon__U Vaaeo
Carlos Alberto Acácio

Luis Carlos Paulo Roberto
Pinga Souza

Norberto Fernando
Paulo César Lira

Airton Donato
Tito O-ov&ni

Luíb Fernando Mazinho
Robertinho Vítor

S_.b_j_ Santos
balaio Romário

Téanlao: T*___eo
íomoro Cavalcanti Joel Santana

Imi: Beira-Rio. Horário ZlhSOmin.
Jul* Manoel Amaro de Uma.
Auxiliar*» José de Araújo Oliveira e
Luis Gonçalves da SUva.

Flamengo leva susto
com as exigências
salariais de Bebeto

Recife — O Flamengo enfrenta o Santa Cruz esta noite, mas
como tem sua classificação praticamente garantida, a grande preocu-
pação do clube, neste momento, é a renovação do contrato de Bebeto,
que pediu CzS 2 milhões de luvas e ordenados de CzS 150 mil,
deixando a diretoria assustada e sem saber como resolver o impasse.

Bebeto ainda tem o contrato em vigência, mas desde agora os
entendimentos vêm sendo mantidos. A diferença entre o que o clube
admite pagar e o que o jogador quer é muito grande. Ao que tudo
indica, o problema deverá cair nas mãos do futuro presidente do
clube, que será eleito nos primeiros dias de dezembro.

Para a partida desta noite, o Flamengo não contará com Ailton,
que dará lugar a Aldair na lateral-direita. Era compensação, Mozer
volta ao time, formando dupla de zagueiro com Leandro, enquanto
Airton será mantido na lateral-esquerda, já que sua estréia na partida
com a Seleção Brasileira de Novos foi muito elogiada por Sebastião
Lazaroni.

Outro jogador efetivado como titular é o apoiador Vítor, que
veio emprestado do Dom Bosco e agradou plenamente: mostrou ser
um jogador habilidoso, objetivo e de muita mobilidade.

Os jogadores do Hamengtrtféinaram'p5t__naiihã, na Gávea, e
embarcaram ao meio-dia para Recife. Júlio César está na delegação,
mas ficará no banco, pois se queixa constantemente de um problema
no joelho — pode, inclusive, ser submetido a uma artroscopia caso a
dor volte a se manifestar.

Acho melhor resolver logo este problema. Não adianta a
gente ficar adiando e estar sempre com medo de sentir novamente —

a-imitiu o jogador. .
A resposta

O candidato à presidência do Flamengo, Eduardo Mota, rebateu
ontem as acusações de Márcio Braga, que o acusou de incompetente.
Mota revelou que nestes últimos 15 dias foi convidado para compor
com o próprio Márcio Braga.

Pois é, ele diz que os quatro candidatos são incompeteri;_.
No momento que generaliza, sinto-me atingido. Só que nos eiv .ntra-
mos duas vezes, uma, no Antonio's e outra no Country. N _ duas
ocasiões quis que eu fosse o seu vice-presidente, para administrar o
clube enquanto ele permanecesse em Brasilia, cuidando da Consti-
tuinte. Um outro detalhe, Márcio Braga me indicou para benemérito,
titulo concedido pelo Conselho Deliberativo. Aliás, fui o único
dirigente indicado por ele para benemerência — protestou Eduardo
Mota.

Comenta-se no clube a
coligação das chapas liderada
por Márcio Braga e Valter
Oaquim. Ontem, os dois se
encontraram na Gávea e con-
versaram longamente na sala
da presidência.

As eleições para a pre-
sidéncia do Flamengo serão
realizadas nos primeiros dias
de dezembro e até agora os
candidatos são os seguintes:
Márcio Braga, Eduardo Mo-
ta, Valter Oaquim, Bandeira
de Melo e Orlando de Souza
Barros.

Santa Ona Flamenfo
Birigui Zé Carloa

Orlando Aldair
Lula Leandro
Ivan Mozer
Lotti Airton

Zé do Carmo Andrade
Zé Alberto Sócrates

Neto Vítor
Dionísio Bebeto

Jarbaa Kita
Jaco-ínho Marquinho

Técnico Técnico
Moisés Lazaroni

Local: Estádio do Arruda. Horário:
aihlSmin. Juls: Nei Andrade Nunes
Maia.

Brasileiro

*-_5*

Hoje
Grupo I
Joinville x América — Joinville, 21h
GrupoJ
Santa Cruz x Flamengo — Recife, 21h
Guarani x Goiás — Campinas, 21b.
Grupo K
CSA x Comercial — Maceió, 21h
Grupo L '
Inter-RS Vasco — Beira Rio, 21h
Nacional x Sobradinho — Manaus, 21h
Amanhã
Grupo I
São Paulox Botafogo — Morumbi, 21h
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20% DESC,
revelando seu filme
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AXUXCIOV VENDEU.

^T>t^Jii-r' VEIGA DE ALMEIDA
NAO É A MENOR. NÃO É A MAIOR.

MAS TORNAR-SE A MELHOR É O SEU
DESAFIO... A SUA OBSESSÃO.
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Romário foi muito exigido nas jogadas de contra-ataque, apesar da anunciada preocupação do Vasco com o esquema defensivo

Férias param
o BrasileiroForte e sem fama. E o América

Tadeu Aguiar
Seu futebol é simples, de boa marcação e

velocidade. Não é reconhecidamente técnico
nem decididamente forte. "É um time práti-
co e joga de acordo com o adversário",
define o estilo o técnico Pinheiro, ex-
zagueiro do Fluminense e da Seleçáo Brasi-
leira nos anos 50. Sem estardalhaço e com
competência, o América realiza uma campa-
nha segura no Campeonato Brasileiro. Dis-
pensou nomes famosos e abominou estrelis-
mo. Investiu em jovens. E poderpõ."êxBtrr»
pio, se dar ao luxo de perder hoje para o
Joinville, em Santa Catarina, que sua situa-
çâo no Grupo I se manterá inabalada.

Reina uma tranqüilidade absoluta em
Vila Isabel, reduto americano. Com oito
pontos ganhos, o América está em quarto
lugar ao lado do Santos, que tem um jogo a
mais. O empate hoje lhe bastará para se
isolar na posiçáo e virar o primeiro turno da
segunda fase numa situaçáo que os toTcedo-
res definem como "praticamente classifica-
do" para a etapa seguinte. No segundo
turno, o América joga sete dos nove jogos no
Rio, a maioria no Caio Martins, onde
acumulou muitas vitórias. Fora do estudo, só
enfrenta o Palmeiras e o Treze, de Campina
Grande.

Vamos nos classificar — diz, convic-
to, Pinheiro.

Desde que assumiu o cargo há dois
meses, ele conseguiu um verdadeiro milagre.
O time vinha mal, estava desacreditado e
não oferecia qualquer expectativa. Quando
chegou, a primeira providência foi logo rein-
tegrar todos os jogadores — havia alguns
marginalizados, treinando em separado.
Com isso, ganhou a simpatia de todos. Na
base da conversa, conquistou a confiança e
amizade.

Está dando certo com o Pinheiro
porque ele simplifica e fala nossa linguagem
— comenta Denilson.

Djalma (Djalma Cavalcante, o ex-
técnico) estava complicando. Pinheiro che-
gou e colocou as coisas em ordem — confir-
ma Luisinho.

O segredo do time do América? É o
bom relacionamento entre a comissão técni-
ca e os jogadores — admite Pinheiro.

Mas nào é só isso. Sob o comando do

preparador físico Ademar Braga, o América
talvez seja o clube que mais treine no Rio.
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Pinheiro
Pelo menos em quatro dias da semana o
treinamento é em tempo integral e o resulta-
do é uma forma física invejável. "Temos

fôlego para mais de 90 minutos", diz Luisi-
nho, 35 anos.

O elenco do América é composto por 35
jogadores, a maioria na faixa de 18 a 25 anos.
É um time jovem, o que não preocupa nem
Luisinho nem o técnico. Ambos acham a
questão de idade mera "bobagem". Alguns
vieram emprestados, como Paulo Henrique
(Flamengo), Muller (Inter-RS) e Ramon
(Volta Redonda). Quase todos são formados
no próprio clube, através de um trabalho
realizado no Centro de Treinamento de
lacarepaguá, que seleciona jovens e abriga
os treinamentos das categorias inferiores.

O trabalho em Jacarepaguâ custa ao
América cerca de CzS 400 mil mensais. Se
não ganhou nenhum título nessas categorias,
ao menos municiou o elenco profissional de
jogadores importantes, como Renato, Deníl-
son, César e outros.

— A vantagem de um time jovem —
comenta Renato, 20 anos — é que todo

mundo está louco para aparecer, se firmar.
Mas sem estrelismo.

O entusiasmos faz parte do perfil de cada
jogador do América. Mais um exemplo:
Denilson. 20 anos, zagueiro e capitáo da
equipe.

— Amo o America. Meu maior sonho é
ser campeão aqui. Sinceramente, náo penso
em sair.

Não é por dinheiro que um jogador — de
futuro, como Denilson — se declara. Nem
pode. A folha de pagamento é das mais
baixas — menos de CzS 300 mil mensais —,
com os salários oscilando na faixa de CzS 15
a 20 mil. Deve ser pelo mesmo sentimento
que move o próprio clube a administrar o
futebol sempre no prejuízo. Com rendas que
beiram a casa dos CzS 100 mil, o América
sobrevive graças ao seu quadro social —
cerca de CzS 15 mil sócios —, onde arrecada
em torno de CzS 2 milhões.

A campanha que o América realiza não
pode ser creditada ao acaso — aliás, tradicio-
nalmente sempre anda bem no Campeonato
Brasileiro, como em 74 e 82. E à custa de
muito trabalho, dedicação, uniáo e vontade
de um grupo repleto de jovens valores. O
América esbanja e cede Polaco à Seleção
Brasileira que disputará o Sul-Americano e
Pedro Paulo à Seleção Brasileira de juniores.
Tranqüilo, Pinheiro explica que assim "ou-

tros jovens terão oportunidade de surgir".
Os planos estáo feitos, o objetivo traça-

do. O América pensa alto. Mas ninguém
admite publicamente. Só um: Luisinho, arti-
lheiro do time e do Rio no Campeonato
Brasileiro com nove gols.

— Pensamos no título. Provamos que
temos competência contra todos esses times
decantados, como Palmeiras, Sáo Paulo e
outros.

Ninguém ousou contestá-lo.

Joinville América
Barblroto ftéfjris

Alfineta Dedé
Leandro Luis Carloa
Adilson Den tinem
Edvaldo VAlter

Júnior Muller
P__lmlto Se-iflnho

ClAudio Joa© Céaax
Toninho Cajuru Ramon

Mirandinha Luisinho
Paulo Eg-dto Renato
TétínlooEdu TécnicoPi nheiro

Local Estádio Ernesto Sobrinho, às
21 h30min. J u is Edson de Alcântara Amorim
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João Saldanha
O sétimo colocado
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NESTA 
altura, todos os

clubes que disputam esta
competição, que também

se chama Campeonato Nacio-
nal, estão preocupados somen-
te com uma coisa: estar entre
os primeiros quatro clubes cias-
sificados em, cada um dos qua-
tro grupos. É normal. Isto dará
uma respiraçãozinha a mais pa-
ra prosseguir na luta por um
lugar ao sol. Como todos sa-
bem, somente os dois primeiros
colocados poderão reduzir um
pouco o prejuízo que a compe-
tição acarreta.

Nesta altura, o Botafogo,
segundo penso, já não acredita
mais em se classificar. Para
chegar entre os quatro primei-
ros de seu grupo, é necessário
ganhar de todos os adversários
daqui até o fim desta fase.
Praticamente impossível, e fa-
zer cálculos em cima disto não
me parece muito realistico.

Chamo a atenção para um
assunto muito importante que

vem passando despercebido.
Seguinte: o campeonato do ano
próximo, do ano de 1987, teria
somente 24 clubes de acordo
com determinação do CND.
Com a virada da mesa. naquela
onda que fez aumentar o nume-
ro de concorrentes para 36,
aumentou também o número
de competidores do campeona-
to do ano que vem. de 24, que
já era uma barbaridade, para o
número criminoso de 28.

Quanto mais, melhor, mes-
mo que a competição se avaca-
lhe. Em todos os países, este
número é de 16. A Alemanha
quer diminuir para 12, alegan-
do que "mais do que isto obriga
as equipes principais do país a
irem ao campo para ter prejuí-
zo". E alemão não tem vocação
do prejuízo. País pobre, como
o Brasil, toma precauções para
não entrar numa fria.

Aqui. país rico, é outra coi-
sa. O Otávio e seus eleitores
querem e competir com o di-

nheiro dos outros. Os clubes
que se danem.

Tudo bem, mas para entrar
no campeonato do ano seguin-
te, e eu pensava que náo havia
regulamento, é necessário ter
uma colocação neste ano. Não
é muito honrosa, mas é a que
eles resolveram. Vamos lá: diz
o regulamento que: "Para efei-
to de formação da Primeira
Divisão de 1987, serão apura-
dos os sete primeiros colocados
de cada grupo do campeonato
de 1986 pelos critérios constan-
tes deste artigo e se for o caso
seus parágrafos." E lá vem
aquele negócio de número de
vitórias, saldo de gols, maior
número de gols, etc. A espe-
rança botafoguense está prinei-
palmente na palavra ou no ter-
mo apurados (o grito é meu).
Por que apurados'.' É por aí. E
por aí o caminho da chicana.
Mas também, se não entrar em
sétimo, fica difícil discutir direi-
tos de antigüidade, história etc.
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no dia quinze
A vitória foi dos jogadores: a segunda fase do

Campeonato Brasileiro será interrompida dia 15
r'e dezembro para o período de férias dos jogado-
res. Assim as duas últimas rod*i_s-—Ji-__}'' —so
serão disputadas em fevereiro, dias 24 e 25 e 28 e
29. A CBF, atendendo à recomendação do CND.
também marcou as datas para disputa das fases
decisivas. As oitavas-de-final serão jogadas dias 1
e 4 de fevereiro: as quartas-de-final dias 8 e 11, as
semifinais dias 15 e 18 e as partidas finais dias 22 e
25. Um detalhe: dia 25 de fevereiro cairá na
quarta-feira que antecede o carnaval.

As férias dos jogadores irão de 15 de dezem-
bro a 13 de janeiro. A reapresentação está marca-
da para dia 14 e todos ainda terão um prazo de lü
dias para treinamento e recondicionamento físico.
A decisão pela paralisação do Campeonato só não
teve o apoio dos jogadores de Pernambuco.
Paraná c Minas Gerais, que optaram pela conti-
nuaçâo dos jogos.

A terceira fase será disputada pelos quatro
mais bem classificados de cada grupo atual, num
total de 16 clubes, divididos em oito grupos de
dois. com jogos de ida e volta. Os vencedores,
num total de oito, formarão os quatro grupos da

quarta fase. Os vencedores irão às semifinais e,

posteriormente, finais.

O que falta ao
Botafogo é mais
preparo físico

O Botafogo já encontrou o motivo da queda
de rendimento do time: falta de preparo fisico. O
assunto náo c táo novo. O primeiro a detectar foi
o presidente Alternar Dutra de Castilho, quando
disse que estava faltando trabalho por parte da
comissão formada por Zagalo e Chirol. Mas.
agora, do jogador ao diretor, todos concordam. O
atual preparador físico. Ednaldo Patrício, já tem
uma solução: muita vitamina; uma alimentação
balanceada; proteína e, é claro, treinamento em
tempo integral

Ednaldo disse que foi procurado por vários
jogadores se queixando de que estavam fora de
forma. Diante disso, ele resolveu tratar o assunto
com muita atenção. Fez um teste de avaliação e
deu razão aos que reclamaram:

O preparo físico do grupo estava péssi-
mo. O adversário estava cabeceando na nossa
frente, porque nossos jogadores não tinham for-
ças para pular. Estavam ganhando na corrida,

porque nào tínhamos velocidade. O cansaço no
segundo tempo era falta de exercício de resistên-
cia. E a agilidade também cra pequena — consta-
tou Ednaldo.

E como recuperar esses jogadores em tempo
de conseguir a classificação para a terceira fase?

A diretoria está nos apoiando. Já reser-
vou a Churrascaria Marlene para que os jogadores
comam após o treino da manha. O doutor Joa-
quim da Mata fará o cardápio, todo balanceado,

¦ com muitas vitaminas e sucos. O Hidrate e a
vitamina B12 também serão usadas.

Ednaldo acha que os jogadores já vão de-
monstrar evolução física no jogo de amanhã com
o Sáo Paulo. Ele, ontem, escutou o apelo dos
jogadores — que pediram mais treino — e reali-
zou um forte treinamento físico pela manhã e um
coletivo à tarde. E, de quebra, ainda fez um
trabalho à parte com alguns.

Se o problema realmente é este, só os
próximos jogos vão dizer. Mas, a verdade é que a
diretoria está acreditando no trabalho de Ednaldo
Patrício. O mesmo que, em 1981, trabalhando
com Paulinho de Almeida, conseguiu que o time
do Botafogo fizesse sua melhor campanha em um
Campeonato Brasileiro nos últimos anos.

Quanto ao time para o jogo de amanhã, Joel
terá a oportunidade de testar uma nova dupla de
área. Marinho e Leiz estão contundidos, e Zé
Roberto e Osvaldo serão seus substitutos.
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Fabricantes de
cerveja atribuem escassez
produto a calor
e congelamento (Pág 7).

do dade D Eugênio Sales Wi,-*^
abre Feira da Providência ®m$SSfr.

ao meio-dia 'êi*$l
de amanhã (Pág. 5) yütsLJy

NÀO pode ser vendido separadamente Rio de Janeiro — Quarta-feira, 19 de novembro de 1986 Circulação restrita ao Grande Rio

Brizola volta para injetar ânimo no pF|m
Foto de Chiquito Chaves
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Brizola perde também para Moreira a histórica Carta Testamento de Vargas

Brizolândia já está acabando
Vera Perfeito

Os xiitas da brizolândia terão que
dividir seu espaço com os moreiristas da
região, que há algum tempo namoram o
local, espécie de tribuna dos pedetistas,
que ali se instalaram pouco antes da
vitória de Leonel Brizola em 1982. Desde
ontem, alguns cabos eleitorais de Morei-
ra Franco, certos do êxito de seu cândida-
to, não temem mais embates eleitorais e
deslocaram o apelido dos mais radicais do
PT para os eleitores de Darcy Ribeiro.
Isto porque estes não admitem a derrota
de seu candidato e acreditam apenas nos
resultados divulgados pela Rádio Ro-
quette Pinto, de propriedade do Estado.

Enquanto o TRE náo disser o
resultado oficial, estaremos aqui, certos
da vitória de Darcy. A imprensa está
divulgando os números que ela própria
apura. Nós não acreditamos — disse o
contador Luis Roberto, tijucano, casado,
dois filhos, um dos articuladorcs da brizo-
làndia.

"Ensinando o povo"
Os mais radicais gritam que Darcy e

Moreira estão empatados, segundo a Rá-
dio Roquette Pinto, e uma senhora loura,
que eles chamam de Marilene, pede que
todos se dirijam à sede do PDT, na Rua
Sete de Setembro, para ouvir Leonel
Brizola. Mas os pedetistas dizem que ela
faz comício em todos os partidos.

Luis vai todos os dias à brizolândia,
depois de fechar seu escritório de conta-
bilidade. Segundo ele, "o 

grande vitorio-
so dessas eleições foi o PDT, porque
lutou contra o poder econômico que
manipulou bem as cédulas. Até eu tive
dificuldade. As pessoas tinham receio de
votar errado e, por nervosismo, até dei-
xavam cédulas em branco".

Para ele, a brizolândia tem, como
único objetivo, a discussão sadia. Imedia-
tamente concorda Albertina Neri, outra
pioneira da tribuna: "Olha, a brizolândia
só quer ensinar o povo a discutir. Isto é
democrático. Agora, nós lutamos é pelo
partido e por Leonel Brizola. Fazemos
reuniões na sede todas as sextas-feiras
para decidir nossos rumos. Criticamos,
quando há necessidade. Fizemos isso,
quando Brizola fez algumas alianças para
ter a maioria da Câmara. Não gostamos."

Albertina mora no Saco de São Fran-
cisco. "Posso dizer que o Moreira, quan-do foi prefeito, não fez nada por Nite-
rói", diz. Ela é solteira, 51 anos e se
integra também como negra no movi-
mento político.Aliás, a brizolândia começou, na
verdade, com a volta de Leonel Brizola,
quando fundou o PDT. Nós. do movi-
mento negro, ocupávamos este espaço

aqui, ao lado da Câmara, e aproveitava-
mos as escadarias para nossos encontros.
Decidimos, entáo, elegê-lo nosso lider e
tudo começou.

Hoje, os 3 mil sócios da brizolândia
tém uma carteirinha com a rosa vermelha
do socialismo, que exibem orgulhosos.

Mas ninguém paga mensalidade, é
bom frisar. Filia-se à brizolândia quem
quer. É só procurar a diretoria do partidodiz Franklin Martins, motorista de
táxi, casado, três filhos, morador de
Bangu.

Ele garante que no local convivem
petistas e peemedebistas, "às vezes em
acaloradas discussões, mas sempre pen-
sando que o importante é poder falar.
Nós, aqui, ensinamos o povo a discutir
política. Temos advogados e economistas
que explicam os acontecimentos aos tra-
balhadores que, em geral, não sabem
nada do que existe por aí".

Militante desde 82, Franklin conta
que a brizolândia só teve um presidente:
Ernani Pernambuco, candidato a depu-
tado estadual pelo PDT nestas eleições."Ele assumiu uma uderança e, ano passa-
do, foi reeleito pelo voto. Temos ainda 14
diretores, sendo cinco mulheres."

Das mulheres, porém, ele só lembra"da Fátima e da Dina". Elas não váo
todos os dias à praça. No momento,
então, é impossível, pois ajudam a fiscali-
zar a apuração dos votos. O mesmo
trabalho faz o presidente Pernambuco.
Desde sábado que ele não aparece na
brizolândia; está na apuração cm Copa-
cabana, onde mora, e em Jacarepaguà.

A freqüência diária varia entre 100
e 200 pessoas. Grande parte dos sócios
sempre dá uma passadinha ao final do dia

continua Franklin, tentando acalmar
os exaltados, que gritam a vitória de
Darcy depois de uns goles tunatSV

O contador Luís Roberto, calmo e
muito seguro, aconselha a todos que
aguardem com tranqüilidade o resultado
do TRE e não acreditem nos números
divulgados por jornais, rádios e televi-
sões.

A imprensa tinha que aguardar o
TRE pronunciar o novo governador. Nós
só sairemos daqui com o resultado oficial.
Não admitimos ainda a hipótese de per-
der, mas, caso aconteça, os moreiristas
tém muito espaço para fazer o seu grupo.
Aliás, aqui, somos democráticos, apenas
não cederemos nosso lugar ao lado da
Câmara — garante, aclamado por uns
100 pedetistas, alguns gritando jmpropé-
rios contra a imprensa.

Luís Roberto, entretanto, nâo expli-
ca por que somente homens ocupam as
escadas da Câmara. Acredita que as
mulheres sejam mais tímidas c mais:"Nos difamaram muito com aquelas
brigas".

Acontece que as brigas só aconte-
ceram um pouco antes das eleições para
prefeito e esta agora. Mas sâo os capan-
gas do Jorge Leite, que a gente conhece
bem.

"Comunistas de direita"
A apenas alguns passos, como se

assistisse a um desfile, está outro público,
que o motorista Franklin Martins define
como os "comunistas de direita", fazen-
do alusão ao PCB, que aderiu à Aliança
Popular Democrática.

Os comunistas mesmo não inco-
modam. Conversam com a gente. Os
moreiristas é que são difíceis — diz. Para
ele, a brizolândia "só tem trabalhado-
res". O contador Luís Roberto dá um
perfil dos associados: metalúrgicos, fun-
cionários públicos, bancários, a maioria
entre 25 e 30 anos, moradores do subúr-
bio, casados e com filhos.

Nós continuaremos vindo sempre
aqui, mesmo perdendo a eleição, hipóte-
se que ainda náo admitimos.

Os moreiristas, que já formam rodas
por perto, riem quando os pedetistas
fazem esta afirmação.

Nós vamos fazer a moreiralândia
aqui. Aliás, aqueles xiitas váo fazer parte
agora é da bobolândia. Será que eles não
vêem que o nosso candidato ganhou? —
diz um cabo eleitoral de Moreira que não
quer dar o nome para não ser prejudica-
do no Banerj, onde afirma que trabalha,
apesar de trajar camiseta e bermuda.

Senhores de classe média, como J.
Melo, securitário há 40 anos e morador
de Laranjeiras, afirmam que em 82 Bri-
zola venceu pela maioria: "O Moreira
agora venceu com a grande maioria" do
povo".

Weüngton Luís, operário metalúrgi-
co, náo diz onde trabalha "porque 

pega
mal". Mas acusa: "Isto aqui está uma
decadência. Vejam só aqueles malucos
gritando ali que já venceram. Nós vamos
é lavar isto aqui com creolina para tudo
voltar ao normal".

Um taifeiro da Aeronáutica, Luce-
valdo Barbosa, residente em Jacarepa-
guá, passava no momento e concordou:"Votei também no Moreira para o Rio
mudar. Isto aqui está uma verdadeira
bagunça."

Um dos pedetistas mais exaltados
ouviu e protestou: "Vocês não enxergam
que o Brizola e o Darcy protegem os
pobres. Vocês querem ganhar as eleições
sem o resultado do Tnbunal Eleitoral.
Mas nosso partido também está apurando
e o Moreira esta empatado com o nosso
candidato."

Os moreiristas tentaram lhe tirar o
radie- sintonizado na Roquette Pinto e o
homem saiu sob vaias para seu reduto, já
com poucas pessoas.

Falando para um plenário de dirigen-
tes desanimados, o governador Leonel
Brizola. depois dc três dias de retiro em
Itaipava. tentou ontem injetar ânimo no
PDT, comparecendo à sede do partido
para dizer que as eleições no Rio "ainda
náo estào decididas". Diante de uma
pergunta sobre o jogo do bicho e sua
influência, disse apenas: "Bem, este é um
problema agora para o Moreira Franco."

Enquanto descia a escada da sede do
partido para ouvir Brizola da Rua Sete de
Setembro lotada de militantes, entre
Uruguaiana e Largo de Sáo Francisco, o
candidato à Constituinte, Lysâneas Ma-
ciei, admitia: "Está difícil vencer." Seu
colega Carlos Alberto Oliveira (Caó),
tinha a mesma opiniáo. Mas o governa-
dor insistiu o tempo todo na possibilidade
de vitória, culpando a imprensa, "espe-
cialmente a Rede Globo", por um clima
adverso."Em 82, eles também começa-
ram dizendo que Moreira venceria, para
criar um ambiente derrotista em nossas
forças, mas quem venceu fomos nós."

Até ontem dc madrugada, Brizola c
sua família estavam cm seu sítio em
Itaipava. Diante do assédio da imprensa,
resolveram descer para o Rio. Ontem à
tarde, com a inquietação entre os miütan-
tes, estimulada pela Rádio Roquete Pin-
to, ele resolveu conceder uma entrevista
coletiva.

Quando Brizola chegou à sede do
partido, na Sete de Setembro, um trecho
de cerca de 100 metros estava cheio de
militantes, revoltados sobretudo contra o
jornal O Globo e a TV Globo. Armou-se
no meio da tarde até um esquema para
linchar profissionais desses veículos, neu-
tralizado pelo vice-prefeito Jó Rezende,
que discursou de cima dc um banco.
Paulo Henrique Amorim, repórter e co-
mentarista da Globo, entrou sem sofrer
represálias físicas e assistiu à entrevista.

Em tom calmo, às vezes enérgico e
até irônico, o governador acenou com a
possibilidade de reviravolta na eleição do
Rio, citando exemplo do Rio Grande do
Sul em 1982. "O Jair Soares chegou a ter
uma vantagem de 300 mil votos. O Pedro
Simon relaxou e acabou perdendo por 14
mil. Até hoje, o PMDB acha que nào
ganhou porque desmobilizou sua fiscali-
zaçáo antes do tempo. O Rio Grande, na
época, não tinha nem três milhões de
habitantes. Não podemos cometer o mes-
mo erro aqui."

Brizola disse que a TV Globo in-
fluenciou a Justiça Eleitoral para que a
contagem de votos começasse por redu-
tos moreiristas — Barra "da Tijuca, Nite-
rói e Miracema. "Não escolheram nem
um lugarzinho favorável a nós. E só
agora começam a apuração de votos das
periferias, onde está o nosso eleitorado.
Mas tentam criar a impressão pública de
que Moreira já ganhou."

Brizola passou a exaltar o PDT, com-
parando dados deste ano com os de S2"Naquele ano. no intenor, nos tivemos
Krr dos votos, contra 90% deles somados
— o Moreira, o Miro e a Sandra. Este
ano, temos 25%, eles 60%. O problema e
que eles agora se uniram, mas nós cresce-
mos mesmo assim em relação a S2".

Embora indiretamente admitisse a
derrota em iodas as regiões, menos a
Baixada Fluminense. Bnzola repisou na
sua tentativa de estimular os militantes,
lembrando que a fiscalização deve ser
intensamente mantida. "Em 

qualquer hi-
pótese, nosso partido sairá fortalecido,"
ressaltou.

Brizola disse que está "reexaminan-
do" a decisáo de mudar o titulo eleitoral
para São Paulo. Ele deixou praticamente
claro que desistiu de seu projeto e deu
uma justificativa que provocou risos:"Talvez fique aqui, porque a direita e os
conservadores se assanharam muito".

Embora procurasse imprimir às suas
respostas um tom final otimista, reconhe-
ceu indiretamente o revés eleitoral quan-
do afirmou que 

"a história seria ouira" se
o tivessem deixado ir à televisão duranie
a campanha. "Aplicaram contra mim a
Lei Falcão. Fui atacado de màos amarra-
das, sem poder defender-me. A maioria
da população votou desinformada e à
base de preconceitos. Garanto que se
tivéssemos falado na televisão o Moreira
a esta hora já estaria no Piauí para
sempre".

Cobrou de Moreira a promessa de
que o presidente José Sarney abriria
concorrência para construçáo da via para-
leia à Avenida Brasil. "Duvido até que o
Sarney tenha prometido isso. Mas agora
devemos cobrar".

Brizola garantiu não se arrepender
do "panelaço" contra o Plano Cruzado
na Rio Branco. Disse que a polêmica
entre ele e Sarney foi provocada por
Moreira e defendeu a candidatura de
Darcy Ribeiro como a melhor para o
partido. 

"Havia outras potenciais, como
as de César Maia e Caó. Mas a de Darcy
foi natural".

Finalmente, o governador, comen-
tando os resultados parciais nos Estados,
disse que o PMDB "é o novo Arcnào",
como aconteceu em 70", e insinuou que o
mandato do presidente José Sarney só
terá quatro anos. "Ele bem que queria
seis, mas o Ulysses (Ulysses Guimarães,
presidente nacional do PMDB), parece
que cortou as asas dele".

Depois da entrevista, quando os mili-
tantes já ameaçavam invadir o auditório,
Brizola foi para a sacada do terceiro
andar c discursou para uma multidão
exaltada, que cantara o Hino Nacional e
vários coros, principalmente 

"Boi, boi,
boi, boi na caçarola, pega o Sarney que
tem medo do Brizola".

O líder que
era herói é
agora vilão

Pela primeira vez, o governador Leo-
nei Brizola desempenha o papel de vilão
em seu PDT. Do mais humilde cabo
eleitoral ao mais alto dirigente todos
acham que Brizola, ao atacar violenta-
mente o presidente Jose Sarnev e comba-
ter o Plano Cruzado, desviou a rota das
eleições e terminou por sepultar a candi-
datura de Darcy Ribeiro.

Esse diagnostico i compartilhado pe-
lo prefeito Roberto Saturnino Braga, o
presidente nacional do PDT, Doutel dc
Andrade, ou o ex-prefeito Marcelo Alen-
car. E claro, porem, que iodos arranjam
um jeito de atenuar suas criticas, pois
sabem muno bem que. sem Brizola, Dar-
cy sequer sairia do lugar. "Eu jamais
fana isso", desabafou Marcelo Alencar
no dia em que Brizola iniciou a escalada
de ataques a Sarnev. O deputado esta-
dual José Gomes Talarico, uma velha
raposa política do PDT, lambem pressen-
tiu que. ao nacionalizar a eleição, o
governador poderia cair do cavalo. Caiu.

Na avaliação de dirigentes nacionais
do PDT. Bnzola decidiu transformar a
eleiçáo em um confronto com Sarney
quando sentiu que Darcy Ribeiro estava
a um passo da vitoria e poderia fazer do
voto em Darcy um voto de protesto
contra Sarney e sua política econômica.
Dai nasceu a idéia da Marcha das Panelas
Vazias, que tinha muita gente e pouca
panela. E que Brizola recuara — e o PDT
nào pediu a mais ninguém que levasse
panelas para a Rio Branco.

De acordo com o diagnóstico da
cúpula do PDT. Brizola preferiu ignorar
uma série de pesquisas de opinião que
apontava a enorme popularidade de Sar-
ney e de seu Plano Cruzado, sobretudo
entre os mais pobres. E também a sensi-
bilidade poUtica dos candidatos do parti-
do, que sentiram, desde o primeiro ins-
tante. que esse tipo de conflito so faria
tirar votos de Darcy justamente no ins-
tante em que o candidato do PDT apren-
dia a conquistá-los sozinho, sem a muleta
de Brizola.

Os dirigentes se queixam de que
Brizola podena ate ter êxito se quisesse
apenas eleger Darcy e derrotar Moreira
Franco. Mas quando, de olho na sucessão
presidencial, tentou levar de roldão Sar-
ney e o Plano Cruzado, cometeu o erro
que decidiu a eleição.

Foto de Tasso Marcelo
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Brizolista discursa na praça, ainda acreditando que Darcy vai virar o placar

Roquete
insiste
na virada

A primeira 
"ultrapassagera de Darcy

Ribeiro na Baixada Fluminense", cora 1
mil 259 votos de vantagem sobre Moreira
Franco, constatada na tarde de ontem na
contagem feita pela Rádio Roquete Pin-
to, foi saudada com entusiasmo por seus
comentaristas no noticiário do final da
tarde como o inicio da arrancada do
candidato do PDT.

— O manancial de votos do Moreira
acabou — profetizou o diretor da emisso-
ra, o comentarista Procópio Mineiro.
Segundo ele, "amanha à tarde (hoje)
Darcy vai passar à frente". Seu otimismo
se baseava na redução de 0.23T- da
vantagem de Moreira — de 14.551 para
14,321 dos votos apurados pela própria
rádio entre as 13h e as 17h. Mesmo com
esses números indicando uma diferença
de 245 mil votos a favor de Moreira em
todo o Estado.

Até as 17h, a Roquete Pinto tinha
contabilizado os votos de 4 mil 447 urnas.

das quais 2 mil 377 da capital, 818 da
Baixada, 531 de Niterói e São Gonçalo e
721 do restante do interior, num total de
1 milhão 710 mil 539 votos, que davam
uma vantagem de 245 mil votos a Moreira
Franco. A esperança estava depositada
nas urnas ainda não apuradas.

— Esta tarde começara a ser abertas
as urnas das áreas de grande concentra-
çâo popular. A Baixada, a Zona Oeste e
São Gonçalo vão continuar a vomitar
votos por mais dois ou três dias e vão
definir o panorama — afirmou Procópio.

No final do noticiário, o ex-secretário
e candidato a deputado federal Luís Al-
fredo Salomão, em entrevista a Roquete
Pinto, lembrou que na 6a zona eleitoral
ainda faltava contar os votos dos morros
do Turano, Chacrinha, São Carlos, "on-
de a vitória de Darcy é esperada por uma
margem expressiva. E espera-se também
uma grande mudança na 11a zona, nas
seis favelas da área da Maré".

Por medida de precaução, a Rádio
Roquete Pinto começou a gravar ontem,
com antecedência, todos os telefonemas
de ouvintes, militantes do PDT e fiscais
que ligavam para passar informações ou
denúncias sobre as apurações e que até
segunda-feira eram colocados no ar ao
vivo.

Mesmo assim foi ao ar, por volta das
15h30min, uma mensagem de um ouvinte
que se identificou como Raimundo, de
Copacabana, estudante dc Direito da
Universidade Santa Ursula, convocando
seus colegas para ajudar na fiscalização.
Ele garantiu que 

"vai dar Darcy na
cabeça, o gato malhado vai pro espaço".

Um militante da brizolândia também
deu suas opiniões, dizendo que a Rádio
Roquete era "o único baluarte confiável
para acompanharmos a apuração", e que"a extrema direita reacionária e ensande-
cida, babando de raiva, não vai querer
entregar o governo a nós, mesmo que
venhamos a ganhar, como vamos ga-
nhar".

Alguns ouvintes pedetistas estavam
tào exaltados que chegaram a telefonar
para a Roquete Pinto pouco depois das
19h para perguntar se a entrevista coleti-
va que estava sendo dada pelo governa-
dor Leonel Bnzola tinha sido cortada ou
censurada, pois sua transmissão fora in-
terrompida repentinamente. Os funcio-
nários da emissora explicaram que a
entrevista de Bnzola teve que ser inter-
rompida no momento do início do pro-
grama Voz do Brasil, de transmissão
obricatória.
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Cartas de Parvônia

obre a chuva
Menos vale o céu que o telhado. A

isto cheguei, Gaudência cara! Pouco me
interesso pelo céu — com todas as estre-
las decorado e o Sol c a Lua e, depois, o
Infinito que, segundo alguns, não tem
Jim c, segundo outros, é arredondado —
e muito me interesso pelas telhas que me
cobrem a cabeça. Que assim é o mundo:
centrado em torno (ou sobre) nós. Desde
que. começaram a mudar as telhas de
minha casa, muito mais penso nos dissa-
bores da obra, que nas mudanças desse
outro telhado estadual, que acabou de
ser reformado.

Muda o Governador. Não mudei.
E, agora que já está mudado, desinteres-
so-me, de vez, da coisa, que é coisa
pública, não-privada — não tenho vergo-
nha de dizê-lo: Que mudem os ceús.
Penso no meu telhado.

O pensamento é estreito, dirás, fa-
zendo ar dc cegonha cansada (que é ar
muito inteligente, de quem sabe coisas
que nem fala, de tão sutis que são). Me
dirás, pois: 

"Nenhum homem é uma
ilha." Ou: "Mudando os céus, mudam
os telhados."

Nas duas frases tens razão: Em
Lima, por exemplo, as casas mal são
cobertas porque confiam na preguiça do
céu: lá não chove, nem faz sol, só
conchavos. Já em países onde neva, há
tetos inclinados. Nada mais evidente,
portanto: dependem dos céus, os te-
lhados.

(Esta história de tetos me lembra a
da senhora que tclefgt\aya de Estoril
para a irmã, em Fam, quando da Revo-
lução dos Cravos. "Cai-me o teto na
cabeça.1", gemia. E a outra, no rabo do
fio, consternada, tecia considerações po-
líticas cheias de estoicismo. Ao que a

t1U
louco qualquer ser político ou não." E,
furiosa, então, desliga.)

A lição é oportuna, Gaudência, e
completa tuas ponderações (imaginadas
por mim) a respeito das afinidades entre
céus e telhados. Existem, é certo. Mas
existe, também — e isto é essencial —, a
vida. Acabam as eleições. A existência,
porém, não acaba. Nem mesmo muda
muito. Damos importância demasiada à
meteorologia poUtica. Descuidamos das
telhas da casa. E o mal deste século: mais

Senhora, em fúria, replicava: "Não 
falo crê na Botânica que nas ervas. E se te

faço essas confidencias bobas e ociosas é
que sei o que fazes. Cuidas (espero) de
teu jardim.

Ocupo-me eu, aqui, de meus
cardos.

em código e pouco me importo com o
descalabro das terras daqui. Falo do
gesso que recobre o teto desta casa. Cai-
me ele, aos pedaços e em pó, na cabeça,
nas camas e nos pratos, o que é de deixar
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Gabeira se vê líder de oposição em âmbito nacional, embora não despreze Prefeitura

Gabeira quer liderar
frente oposicionista

êsetâ%
Aprasantam

THE INTERNATIONAL SUPERSTAR

Jl K 1.1X1LOPEZ
e todos seus grandes suces-
sos finalmente no Brasil!!

Realização
CHICO RECAREY

Devido ao grande suces-
so Trini Lopez voltará
com mais duas apresen-
tações

Sábado 23:00h
Domingo 21:00h
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Crt 400,00

Afrànlo
de Mello Franco, 266
Inf.: Fone 239-4448
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Em dezembro, quando voltar das
férias em Porto Seguro, Fernando Gabei-
ra começa a se preparar para assumir a
liderança do "embrião da oposição à
Nova República" onde, ele imagina, es-
tarão unidos PT, PV, PDT e os desiludi-
dos do PMDB que, segundo Gabeira,
surgirão no momento cm que se intensifi-
car a crise econômica e o partido 

"de-
monstrar sua incapacidade de promover
avanços na área social".

Como tribuna, o candidato ao gover-
no do Rio pela coligação PT-PV pretende
usar espaços alternativos em rádio e TV,
duas páginas semanais no jornal O Balcão
e a bancada do PT na Câmara e na
Assembléia Legislativa, que ele acredita
será de quatro a cinco deputados respec-
tivamente. Para engrossar sua voz, Ga-
beira já pensa na formação de uma frente
progressista que inclui o presidente na-
cional do PT, Luiz Inácio da Silva, e os
prováveis governadores da Bahia, Wal-
dyr Pires, e Pernambuco, Miguel Arraes.
Ch dois últimos, ressalva, apesar de esta-
rem "no contexto de um grande partido
conservador", o PMDB.

Analisando os resultados das eleições
nos estados, que começam a se definir
com a vitória pemedebista em quase todo
o pais, Gabeira acha que o PMDB se
transforma agora "no 

grande avalista da
transição poUtica" a quem atribui, e náo
ao presidente José Sarney, a responsabili-
dade pela vitória de Moreira Franco.

Gabeira compara o momento politico
brasileiro ao da Espanha pós-Franco,"onde num primeiro momento da transi-
çáo o processo foi controlado pelas forças
conservadoras". Com o "amadurecimen-
to da democracia", Gabeira acha que se
abrirão espaços para poUticos como ele.
Criar fatos capazes de abrir esses espaços
é um dos primeiros planos a serem postos
em prática.

Vai cultivar o eleitorado que conquis-
tou em sua estréia na poUtica partidária e
promete voltar a cada comunidade, cada
morro que visitou na campanha. Ontem,

a cada entrevista que dava a emissoras de
TV em seu comitê, onde reuniu a impren-
sa para se despedir — "por enquanto" —
, apontava para a camera e dizia: "Vocês
váo voltar a me ver. Vou provar que náo
sou um poUtico que só aparece na época
de eleição".

Outra providência é empunhar ban-
deiras, como o rompimento de relações
diplomáticas do Brasü com a África do
Sul, e sair pelo pais üderando campanhas
nacionais. Na pressáo pelo rompimento
com a Africa do Sul espera contar com a
colaboração de Waldyr Pires, porque é
na Bahia que se concentra a maior popu-
laçáo negra. Reforma agrária e dívida
externa, além da questão ecológica sáo
outros "grandes temas" que Gabeira pre-
tende aproveitar em suas campanhas.

Prefeitura do Rio? Possibilidade até
sábado pela manhã desprezada por Ga-
beira, depois de abertas as umas e confir-
mado o 3o lugar na preferência do eleito-
rado, agora já náo é encarada como um"projeto 

pobre". Ele não diz sim ou não,
mas deixa o caminho aberto: "Daqui a
dois anos, quem sabe onde estaremos?"

Animado com os resultados obtidos
na sua estréia como candidato — prinei-
palmente embalado pela notoriedade que
ihe proporcionaram os cinco meses dc
campanha — Gabeira procurou evitar
ontem, como em nenhum momento da
campanha, ataques a Moreira Franco, a
Brizola, a Sarney e até mesmo aos "jor-
nais conservadores" — seu alvo predileto
nos últimos 40 dias. Nem a constatação
da perda de 90 votos na 22* zona eleito-
ral, que foram encontrados, segundo ele,
no lixo, fez Gabeira se afastar do papei
que assumiu nesta última entrevista: a do
poUtico que sabe que apoios não se
desprezam."Perdemos votos, mas algu-
mas irregularidades náo alteraram os re-
sultados", apaziguou.

No final da entrevista, LucéUa Santos
entrou vestida de branco e, na cena final
da campanha de Fernando Gabeira, dis-
tribuiu rosas enquanto o candidato se
despedia sob aplausos.
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deu pede
03 Em 1959. foi achada uma pulseira de ouro.

Quem encontrou, anunciou nos Classificados
Jornal do Brasil.

E o ouro foi entregue. Não ao bandido, mas
ao seu verdadeiro dono. (JB, 04/12/59)

JORNAl DO BRASIL

Classificados
HÁ 95 ANOS, UMA HISTÓRIA DE GRAN DES ESTÓRIAS.

"Garotinho",
o bom de
urna do PDT

Campos — Anthony Matheus de Oli-
veira, o Garotinho, de 26 anos, candidato
do PDT a deputado estadual em Campos,
já pode se considerar eleito: em tres dias
dc apuração ele mantém o primeiro lu-
gar, com uma folgada vantagem em rela-
çáo ao segundo colocado, o candidato do
PMDB, Sérgio Dmtz, genro do ptcfeito
José Carlos Vieira Barbosa.

Nem mesmo o novo Uder pedetista
esperava tanto. Dois dias antes da elei-
ção, ele aacditava numa "excelente vo-
taçáo", que lhe garantiria a segunda
coiocação no ranking dos mais votados
para a Assembléia Legislativa. Desde o
inicio da abertura das urnas, no entanto,
começou a se delinear a vitória que
surpreenderia até os poUticos mais expe-
rientes. Cauteloso, Garotinho náo quer,
porém, se considerar eleito: "Vamos es-
perar para ver", diz.

Seus cabos eleitorais, amigos, ouvin-
tes, ao contrário, não escondiam a eufo-
ria, embora mantendo um olho nas mesas
de apuração. Afinal, Campos é a tena do
c*ciqui.M_o político e todo cuidado é pou-
co. Enquanto fiscalizava as apurações, o
candidato ia sendo constantemente soUci-
tado para entrevistas, todas salientando o
novo fenômeno eleitoral dc Campos.

Este fenômeno, no entanto, é fruto
de uma preparação dc 10 anos. Anthony
Matheus começou, ao mesmo tempo,
como radialista e político — no movimen-
to estudantil. Em 1977, foi um dos Uderes
de uma greve que abalou o tradicional
Liceu de Humanidades dc Campos, con-
tra as regras autoritárias de um novo
diretor. Já entào contava com uma indis-
cutivel Uderança — fortalecida nos anos
seguintes pela sua atuação como radia-
Usta.

Em 1982. contando com a populan-
dade de seu programa de rádio — que já
tinha então a forma de hoje, cora uma
locução bem coloquial. Prestação de ser-
vjços e denúncias — Anthony Matheus
candidatou-se a vereador pel PT. Teve
uma expressiva votação, com cerca de
dois mil votos — e perdeu a eleiçáo
porque a legenda não lhe deu quorum.

Inquieto, desbocado, comprador de
brigas, o Garotinho, seja como radialista,
seja como Uder comunitário no movimen-
to de associações dc bainos, "pisou nos
calos" de caciques da velha guarda como
o prefeito José Carlos Vieira Barbosa e o
deputado federal Alair Ferreira, entre
outras Uderanças. Mudou de rádio várias
vezes, ccnseqüéncia da pressão que estes
politicos exerciam sobre as empresas em
que atuava.

Mas sempre encontrava outra rádio
que lhe cedesse o microfone em troca da
audiência certa que o acompanha toda
vez que muda de estaçáo. A perseguição
só lhe trouxe junto à camada mais caren-
te da população a fama de defensor dos
fracos e de corajoso opositor das auton-
dades e também lhe garantiu a simpatia
que as vitimas dos poderosos, quando
reconhecidas, costumara alcançar.

Nestes quatro anos que separam as
duas eleições, Garotinho atuou no movi-
mento de bairros — especialmente cm
1984, quando participou ativamente da
campanha contra o aumento do IPTU —
e no movimento sindical, apoiando as
chapas de oposição que lhe deram agora,
em troca, uma maciça votaçào em catego-
rias como a dos trabalhadores rurais,
trabalhadores de usinas, bancários e co-
merciários.

Como poUtico, Anthony Matheus
pode ser definido como um populista à
esquerda, que achou seu ninho ecológico
no PDT — um partido com o qual sua
Unha de atuação combina em todos os
sentidos. Mas sua maior habilidade —
algo em que pode ser comparado ao seu
adversário Zezé Barbosa — é nunca parar
de fazer campanha. Com uma grande
vantagem: seu discurso soa novo, é calo-
roso e sincero. E até hoje não teve uma
atitude que desmentisse suas palavras,
ferindo sua credibilidade.
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Anthony Matheus de Oliveira
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Moreira vai a Brasília agradecer o apoio de Sarney
n «nHiHain ria Aliança Pooular De- rádio está veiculando notícias sobre trau- Foto de Olavo Rufino vB—mmmmm—mm^mmimmm—mmm—mmmmmÊmmmmmÊimmÊÊm—mmO candidato da Aliança Popular De

mocrática, Moreira Franco, virtualmente
eleito para o governo do Rio, marcou
uma audiência com o presidente José
Sarney para a próxima terça-feira. No
Planalto, Moreira vai, em primeiro lugar,
agradecer o apoio de Sarney à sua campa-
nha e comunicar oficialmente os resulta-
dos da eleição no Rio, onde a Aliança
espera obter as duas vagas ao Senado e a
maioria da bancada federal e estadual.

Em entrevista ontem em seu comitê,
Moreira prometeu que 

"de seis em seis
meses transferirá a administração para a
Baixada Fluminense", uma das áreas
prioritárias dc seu programa. Embora
ainda relute em declarar-se vitorioso, o
cx-prefeito de Niterói não acredita na
reversão do quadro da apuração, que lhe
dá larga margem à frente de seu principal
adversário, Darcy Ribeiro, do PDT.

— Não vamos nos desmobilizar.
Queremos eleger dois senadores e fazer
maioria na Assembléia Legislativa e na
Câmara dos Deputados — disse, critican-
do o presidente nacional do PDT, Doutel
de Andrade, que anunciou ontem esperar
uma reação de Darcy na segunda metade
das urnas a serem abertas. "Cada um
sonha como quer", ironizou Moreira.

O candidato da Aliança denunciou a
rádio Roquete Pinto "por estar dando
informações sobre a eleiçáo que intran-
qüilizam a população". Afirmou que a

rádio está veiculando notícias sobre trau
des e lamentou que 

"uma rádio pública
seja usada a serviço de um grupo com
interesses políticos negativos".

Moreira previu que 
"não haverá pro-

blemas" em seu relacionamento com o
prefeito Saturnino Braga. "Eu fui prefei-
to e tive dois governadores contra. Um
deles não brincava em serviço, batia
firme. Isto é uma coisa muito dura,
prejudica bastante a comunidade e não
vou fazer isto. O Saturnino pode estar
tranqüilo e certo de que, da minha parte,
haverá toda a boa vontade."

Companheiros de partido em 74, Sa-
turnino Braga e Moreira Franco fizeram
campanha juntos no MDB, sob a prote-
ção do Senador Amaral Peixoto. Nessa
eleição, Saturnino ganhou seu mandato
de senador e Moreira, o dc deputado
federal. O atual prefeito do Rio abando-
nou o PMDB quando foi preterido na
escolha dos candidatos ao governo do
estado para Miro Teixeira, em 82.

Às 22h50min, a apuração da TV
Globo abrangia 63,35% das 16.686 urnas
do estado e apresentava o seguinte resul-
tado: Moreira Franco, 2.000.586 votos;
Darcy Ribeiro, 1.309.316; Fernando Ga-
beira, 341.108; Aarão Steinbruch,
128.175; Agnaldo Timóteo, 68.001; Sin-
vai Palmeira, 26.813; Wagner Cavalcanti,
8.310.
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SeiiadO  doas vaga*
Partido Candidatos Votos % total

apurado
Nelson Carneiro 1.313.308 33.64

PMDB José Colagrossi 222 686 5.70
Hélio Fernandes 105 53 2,70
Total 1.64 1.525 42,04
Afonso Arinos 588.706 14.87

PFL Hideckel de Freitas 328.158 8,40
Rockfeller de Lima 129.629 3,32
Total 1.038 493 26,60

PDT Marcelo Alencar 922 247 23,62

José Frejat 709 773 18,18

PSB Evandro Lins e Silva 215 423 5,51

PT Batistinha 127.273 3.26

Eleitorado: 7.138.375

Moreira Franco prometeu que seu Governo, de 6 em
6 meses, será transferido para a Baixada Fluminense

ELETRODOMÉSTICOS?
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O melhor da moda masculina
tem nome:
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O Club Man Fashion é mais do que uma marca. É a reunião, em equipe, dos maiores estilistas
de moda masculina do país. Por isso, a Temper não tem apenas o que e moda - ela tem o
melhor da moda, e com as melhores vantagens.
Quem é elegante o ano inteiro, conhece muito bem esse símbolo.

A melhor facilidade

As melhores griffes internacionais
O Club Man Fashion da Temper seleciona os pontos altos das
mais famosas griffes internacionais, como Cardin. Yves Saint
Laurent, Calvin Klein. Dior e outros. Os estilistas estão em
sintonia permanente com os grandes centros, onde se lança
o que vai ser sucesso mundial. Por isso, os lançamentos
chegam sempre primeiro na Temper.

O melhor da moda brasileira
Os estilistas do Club Man Fashion selecionam também o
melhor de todas as etiquetas nacionais E ainda exercem
rigoroso controle de qualidade e estilo sobre todas as
coleções de fabricação própria

Com o Cartão Credi-
Temper, você tem o
sistema exclusivo de conta
corrente: as suas novas
compras são somadas ao
saldo anterior, e o hóvó
saldo redividido na forma
de pagamento escolhida
por você.

,V-V

Cartão -
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E uma vantagem exclusiva:
apresentando um amigo,
você ganha 10% do valor
da sua primeira compra

temper

Moda Verão 87
O que vai ser moda neste verão já está na Temper
Os tecidos, cores e modelos que vão vestir o seu
clima. E quem é jovem, se produz com o que há

£* de mais moderno e tem as facilidades do
Crecli-lovem Temper

A Roupa que veste o seu clima
CENTRO: Rua do Ouvidor, 133 8 Rua da Carioc3,3 • COPACABANA: Av.

N. S. de Copacabana, 898 • LEBLON: Av. Ataulfo de Paiva, 1079 Lj. G
• BOTAFOGO: Ru3 Lauro Muller, 115 Lj. 301 C 37 (Rio Sul! • BARRA: Av.

das Américas, 4666 (BarraShopping) «TIJUCA: Pça. Saens Pena, 45

Lj. 102 e Rua Conde de Bonfim, 432» MADUREIRA: Estrada do Portela,
106 Lj. A • PENHA: Rua dos Romeiros, 165 • DEL CASTILHO: Av.
Suburbana, 5474 Lj 313(NorteShoppingi» CAMPO GRANDE. Rua Viúva
Dantas, 60 Lj. C «NITERÓI: Rua da Conceição, 37 Lj. Ce Rua 15 de
Novembro. 8 Lj. 140 (Píaza Shopping)

O melhor da Moda
V
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TRE lib
Este ano não há denúncia dc fraude

nem o Serpro é a Proconsult. Mas no TRE a
confusão e a falta de informações são prati-
camente as mesmas de 1982. Três dias
depois das eleições, depois de vários adia-
mentos, foi divulgado ontem o primeiro
boletim oficial, com apenas 472 urnas e 205

; mil 926 dos quase 7 milhões 200 mil eleito-
' res do estado.

Em 82, a situação foi um pouco pior. O
_ primeiro boletim só foi divulgado pelo TRE
. na noite do dia 19 de novembro, referente a
'¦ 52 urnas de todo o estado. A desculpa
;apresentada na época para a demora foi a
de que os computadores da Proconsult
rejeitavam 80% dos mapas de apuração.

\ Agora, a desculpa foi a pane nos compu-
^tadores do Serpro.

Os candidatos a governador e senador
sabem o resultado da eleição porque os
jornais, emissoras de rádio e televisão estão
fazendo contagens de votos paralelas. Mas

' os candidatos a deputado federal e depu-
tado estadual estão completamente perdi-

! dos, pois até ontem à tarde nenhum número
de eleição proporcional tinha sido divul-

jogado.
Mesmo depois da divulgação do primei-

ro boletim oficial do TRE, os candidatos a
deputado continuaram sem poder ao menos
fazer projeções. Das 16 mil 686 umas do
estado, apenas 472 foram computadas. Na
capital seis zonas eleitorais náo foram in-
cluídas no mapa. E no interior, 52 dos 63
municípios não tiveram votos computados.
Alguns desses municípios têm grande im-
portancia eleitoral, como Campos, que cos-
tuma eleger pelo menos um deputado fede-
ral e dois ou três estaduais.

4i "¦ 
Os votos computados pelo TRE na

Baixada Fluminense também sào muito
poucos. Em Caxias, nenhuma uma foi pro-
cessada, o mesmo acontecendo com São
Joáo de Meriti. Outro município importán-
te da periferia que não entrou no boletim do
TRE foi Sáo Gonçalo.

Pelas projeções já conhecidas, os dois
senadores do Rio de Janeiro serào NéLson
Carneiro, do PMDB, e Afonso Arinos, do
PFL, que supera Marcelo Alencar, do PDT,
por causa da soma das sublegendas. As
previsões indicam que a Aliança Popular
Democrática (PMDB e PC do B) deverá
eleger 15 deputados federais, o PDT 12, o
PFL 8, a Aliança Liberal 5, o PTB 3, o PT 2
e o PDS 1. A Aliança Popular Democrática
também fará maioria na Assembléia Legis-
lativa, com 21 deputados, contra 15 do
PDT, 10 do PFL. 5 do PTB, 4 da Aliança
Liberal, 4 do PT, 2 do PSB, 2 do PTR, 2 do
PDC, 2 da Frente Comunitária, 2 do PDS e
1 da Aliança Popular.

As primeiras urnas computadas pelo
Serpro, incluídas no primeiro boletim ofi-
ciai divulgado pelo TRE, apresentam os
seguintes candidatos como os mais votados
— lista que inevitavelmente será alterada
com a totalização de novas urnas:

era primeira lista com votos para deputado
Arquivo — _?9 4 86
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Ahor^aüTcom uma votação consagradora, ajuda o PL a eleger mais 4 federais

Valle é o mais votado para a Câmara

a
O diplomata de carreira Álvaro Vai-

le, 52, que tem um bom domínio da arte
de fazer televisão, desde os tempos em

Jue 
apareceu como um dos participantes

o Noite de Gala, um programa de varie-
dades que a falecida TV Rio apresentava
sob o patrocínio do Rei da Voz — uma
cadeia dc lojas de eletrodomésticos da
família Medíma —, já está consagrado
como o deputado federal mais votado do
Estado do Rio na eleiçáo deste ano.

Valle, que foi quem melhor aprovei-
tou os espaços da propaganda eleitoral
gratuita na televisão, só não queria ainda
arriscar os números finais de sua votação,
embora trabalhe, há muito tempo, com
projeções que raramente falham. Os as-
sessores do parlamentar, que está conse-
guindo sua quarta reeleição, e os políticos
c profissionais liberais que o ajudaram a
fundar o PL afiançam, no entanto, que
ele puxará a legenda do partido com mais
de 300 mil votos e fará, no seu rastro,
mais quatro ou cinco resultados.

Ontem, realmente, os dados que po-
diam ser reunidos sobre a votação para a

Câmara dos Deputados davam ao Partido
Liberal de Álvaro Valle um total aproxi-
mado de 200 mil legendas. No côraputo
geral, o quarto lugar, depois do PMDB
(590 mil) e do PFL (300 mil). Desses 200
mil votos dados ao rL, cerca de 170 mil
estão contabilizados, com certeza, cm
favor do fundador e presidente nacional
do partido.

Valle explica, com simplicidade, sua
votação e a do PL:

— Somos um partido adequado à
nova realidade brasileira. Nos recusamos
a funcionar somente em períodos eleito-
rais e queremos marcar a nossa presença
no novo quadro partidário do país com
uma programação permanente, que se
voltará, nindamentalmentc, para a cria-
ção de novas lideranças.

Enquanto todas as urnas não forem
abertas, Valle manterá o mesmo ritmo de
atividades a que se dedica desde a manhã
de domingo, início da fiscalização: multi-
plicar-se-a pelas principais seções da capi-
tal e da periferia do Rio, a fim de manter
alto o moral de seu exército de fiscais:

— Como partido que está era fase de
afirmação, o PL não pode se dar ao luxo
dc perder um só voto sequer.

Não há, na verdade, ate aquj uma
zona limitada para a atuação de Álvaro
Valle. Embora seja um político dc ten-
dèncias reconhecidamente conservado-
ras, cie está sendo votado cm todas as
áreas do estado. Circula, para uma me-
lhor definição, nas duas pistas do túnel
Rebouças, indo e vindo, sem nenhuma
dificuldade, da Zona Sul para a Zona
Norte.

O deputado estadual Herculano Car-
neiro, amigo dc Valle desde os tempos da
antiga UDN, define melhor o novo fenõ-
meno eleitoral do Rio:

— Ele é competente e persistente.
Com a sua campanha para a Prefeitura do
Rio, em 1985, deu lastro ao partido.
Nesta eleição, está provando que é possi-
vel dar credibilidade a qualquer progra-
ma partidário, desde que elabofado c
executado cora seriedade. O PL é coisa
séria e está chegando para ficar.

Jandira quer aliar
charme de mulher à
garra de militante

A medica Jandira f eghali não imaginava que podena
ser uma das deputadas mais votadas ao estado do Rio.
quando foi escolhida — juntamente com seu companheiro
Emilson Valenti — pelos representantes dos 10 mil
militantes do Partido Comunista do Brasil para reerguer ,i
legenda mais antig;i do pais (b2 anos). Aos 29 anos, filiada
ao PC do B desde 81, esta carioca que nunca saiu do Méier
c segue estritamente as ordens superiores do partido,
tambem náo pensou que seu charme c sensualidade
pudessem render votos:

— No inicio, foi muito bom ser apontada como
musa Grande parte das pessoas ainda tinha a idéia de que
mulher comunista náo tem graça nem feminilidade. Mas
eu nào vim para ressaltar estes aspectos. Tenho uma
proposta política c pretendo defende-Ia — diz, enumeran-
do os pontos que quer levar à Assembléia legislativa e
que foram rebatidos nas ruas, durante a campanha, e no
horário gratuito da televisão.

A instalação de um Conselho Estadual de Saude da
Mulher; a construçáo dc creches publicas; a proliferação
dc delegacias de mulheres, a assistência matctno-infantil e
a preocupação com a mulher do campo, que até hoje nào
tem direito à sindicalizaçáo sáo problemas interligados.
Eles convergem numa "mudança cia imagem da mulher na
sociedade, com valorização de seu trabalho através da
isonomia salarial", item básico para as propostas dc
Jandira cm plenário.

A atençáo aos pobres e à populaçáo do campo, a
defesa de uma reforma agrária anti-latifundiária — com-
plcmcntam as metas da virtual campeá de votos, que
também integram os objetivos de Edmilson Valenti na
Constituinte. Ele vai lutar pela suspensão do pagamento
da dívida externa brasileira pela reformulação ao papel
das Forças Armadas (com um ministério único) na nova
Constituição; quer proteger o país "da cxpoliação pelo
capital estrangeiro" e defender a soberania nacional e

entende que o pre-
sidenciaiismo é um
regime superado.

— Vou defen-
der um govemo dc
co-responsabilida-
de, dmdido entre
os poderes Exccuti-
vos c Legislativos,
extinguindo o Sena-
do e fazendo um
Congresso única-
meral — declara
Edmilson, ex-
operário metalúrgi-
co, 23, que preten-
dc quebrar a una-
gem 

"do 
político

distante da massa"
c tem propostas
voltadas para os

Jandira Feghali trabalhadores.

Senado:res
Partido

Aliança Pop.
Democ.

Aliança Popular

PDT

PCB
PDS
PH

PL
PN"
PND
PRT
PSB
PSC
PT

Votos brancos
Votos Nulos
Total

Candidatos
Nelson Carneiro
José Colagrossi
Hélio Fernandes

Afonso A ri nos
Hydekel Freitas
Rockfel ler de Lima

Pedreira
Marcelo Alencar
José Frejat
Hércules Corrêa
Fernando Abelheira
Mauro Serpio Chaves e Melio Dias
Wanderley Costa
Hélio Ferraz
José Alvorada
Pedro Celestino
Dias Pereira
Evandro Lins e Silva
AbdonAzaro
Batistinba
Cesário Alvim

Votos

Total

Totai

74.408
11.405
6.473

92.376
40.696
10.534
4.450

55.680
4.436

50.767
40.721

1.905
662
77 1
699

37.694
720

1.258
908

15.999
1.647
8.187
4.671'

44.119
31.318

304.538

Deputados Estaduais
| Partido

Aliança
Popular
Democrática

Candidato

PDC

Aliança Popular

Jandira Fegrhali
Aires Abdalla
Heloneida Studart
Átila Nunes
Luiz Barboza Corrêa
Napoleâo Vel loso
Elias Camilo Jorge
Albano Parente
Nielsen Louzada
Paulo Duque
Carlos Bacelar
Raymundo de OU veira
Joaquim Jóia
Theóphilo Karaco
José Figorollo
Oswaldo Frias Filho
Hélio Fernandes Filho
JoãoCaldara
Romualdo Carrasco
Veigra de Brito
Francisco Horta
José Antônio Nicoiau
Herculano Carneiro

Votos

Pedro Oama
Waldir Vieira

Edson da Fonseca

Deputados Federais
Partido

Aliança
Liberal

Candidatos

Álvaro Valle
José Carlos Pires Coutinho
Adolpho Barbosa N«to de Oliveira
Mauro Magalhães
JoséAliverti

:- Aliança
Popular

--Democrática

PMDB e
PC do B

PDT

Artur da Távola
Aloysio Teixeira
Miro Teixeira
Paulo Ramos
Edmilson Valentim
Mareio Braga
Anna Maria Rattes
Jorge Leite
Ronaldo Cezar Coelho
Laércio Mauricio da Fonseca
Daso Coimbra
Eduardo Portella
Cândido Mendes
Mac Dowell Leite de Castro
Jorge Oama 

Votos

13.778
410
284
284
236

Frente Comunitária
PS-Pasart
PRP

PDT

PFL

Roberto Ferraretto D'Ávila
José Carlos Brandão Monteiro
Li saneas Maciel
Carlos Alberto Oliveira dos Santos
SergióRitSeiro Mirandade Carvalho
Armindo Marcilio Doutel de Andrade
José Mauricio Linhares Barreto
Vivaldo Vieira Barbosa
Luiz Alfredo Salomão
Clemir da Silva Fiamos
Edésio Frias de Araújo
Trajano Ricardo Monteiro Ribeiro

3.685
1.603
1.562
1.391
1.373
1.364
1.318
1.262
1.108
1.106

980
069
848
838
619

José Apelbaura
Sérgio Correia Barbosa

PDS

PDS

PT

Sandra Cavalcanti
Rubem Medina
Simáo Sessim
Francisco Dornelles
Fernando Lavaquial
Arolde de Oliveira
TulioSimões
NelsonSabra

2 894
1 578
1.518
1.022

. 900
824
770
703
693
593
578
566

PFL

Jose Roberto Silveira
Yara Vargas
Eduardo Chuahy
Alberto Brizola _
Fernando Lopes
Alice Tamborindeguy
Adroaldo Garani
Fernando Bandeira
Luiz Henrique Lima
Leoncio Vasconcellos
Cláudio Moacyr
Accacio Caldeira
Aloisio de Oliveira
José Gouvêa Filho
Carlos Fernandes Vignoli

3.802
2.181
1.684
1 670
1280
800
764
661
654
624
613
611
600
590
561
526
511
507
499

1.386
397
331
238

195
138

182

280
227

Marcelino Moreira
Geraldo Tavares

PSB

Amaral Neto

Vladimir Palmeira
Jorge Bittar

7 140
3.442
2 280
1.655
1 248

780
677
627

2 627

1 186
1 098

PT

Farid Abrão David
Albano Reis
Pereira Pinto
Daisy Lucidi
ítalo Bruno
Mesquita Bráulio
Jorge David
Ludmila Mayrink
Heitor Furtado
Leonardo Abbud

1.203
878
871
709
678
590
547
518
506
488
468
452
441
437
431

373
313

1.467
1.224
1.128
1.052

805
735
720
656
644
4/6

Milton Temer
Jorge Pi cc Uni

Carlos Mine
Lucia Arruda
Cid Benjamin
Herbert Daniel

PTB

PTR

Eraldo Bezerra
Ademar Alves
Alcides Fonseca
Roberto Figueiredo
José Donay

943
584

1 330
616
319
315

Rubens Bomtempo
Fernando Folgado

1 568
706
688
651
476

1 290
160

«______!

Eleitor põe a culpa
do voto em branco na
cédula que TSE criou

Seis eleitores, com o curso primário incompleto, que assis-
tiam aos trabalhos dc apuração, na tarde de ontem, em Sáo
Gonçalo, o terceiro maior colégio eleitoral do estado, confesviram
que o modelo de cédula adotado pelo TSE os espantou. Um deles,
Antônio Cerqueira de Souza. 45. motorista de táxi, assim contou o
seu drama: "Eu náo sabia que a aúsa era táo difícil. OLhei duas
vezes para a cédula e nào entendi nada, dobrei, sai' da cabine e
coloquei a cédula na urna sem escrever nada".

0 empresário Ronaldo César Coelho, candidato à Consti-
ruinte pelo PMDB. perguntou, em Angra dos Reis, a um mestre
anais que dinge a lancha de um seu amigo se havia votado
direitinho e recebeu uma resposta que o surpreendeu: "Eu fiquei
com vergonha de demorar muito tempo dentro da cabine. fu uma
cmnnha no nome do governador e nao arrisquei mais nada".
Esses fatos servem, de certa maneira, para ilustrar o grande
adversário, este ano, dos candidatos a deputado federal e a
deputado estadual: o voto em branco.

Na Regiáo dos Lagos, numa uma que recolheu os votos de
315 eleitores de um distrito de Araruama, 299 cédulas estavam era
branco para deputado federal. No estado, a media de votos
brancos e nulos para a Assembléia Nacional Constituinte e
Assembléia Lcg?slativ3 era de 30%. O ex-deputado Jorge Moura,
com base eleitoral em Jacarepaguà, ao assistir a apuração de uma
urna em que obteve 10 votos e viu outros 150 saírem brancos e
nulos, náo se conteve e exclamou:

— Isso é horrível. Estamos diante de uma escassez de votos e
eu não sei como poderáo ser definidas as bancadas. AJguem terá
de se eleger e as votações, no caso, serào bem pequenas.

Os municípios da Baixada Fluminense — Nova Iguaçu,
Duque de Caxias, Sáo Joào de Menti e Nilópolis — e o de
Campos, no Norte Fluminense so os que registram os maiores
índices de votos brancos e nulos. Em Caxias, o fenômeno está
prejudicando a maiona dos candidatos locais. O deputado esta-
dual Messias Soares, que esta se elegendo para a Constituinte, tem
uma explicação:

Fizeram uma cédula confusa e nào promoveram nenhuma
campanha séna de esclarecimento do eleitor. O resultado é esse
aí, lamentável para a democracia e para a propna inteireza da
representação parlamentar.

PMDB espera 15 e PDT
12 cadeiras na Câmara

Os dirigentes do PMDB e do PDT concordavam
ontem que os seus partidos já tinham alcançado, respecti-
vãmente, 15 e 12 cadeiras de deputado federal. Para Lsso,
os pemedebistas já reuniam.cerca de 600 mil legendas, e os
pedetLStas estavam beirando as 500 mü. O PFL, com 300
mil legendas, estava fazendo sete deputados.

Sensação da eleição deste ano. o PL. empurrado pelo
deputado AJvaro Valle, passou das 200 mil legendas e
g3tantia de cinco a seis deputados. 0 PTB alcançou, cora
120 mil legendas, duas cadeiras, e o PT, por enquanto,
com menos de 90 mü votos, só alcançou uma.

O PDS. que foi o segundo partido do estado depois
de conhecidos os resultados das eleições de 1982, está
fazendo apenas um deputado federal com cerca de 70 mü
legendas computadas até a noite de ontem. Numa faixa,
mais ou menos idêntica, encontra-se o PSB do ex-
deputado Marcelo Cerqueira, que vai assegurando tam-
bém uma cadeira.
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CTC tira do morro ônibus que colocou para a eleição
Ura dia depois de reduzir de qua

tro para dois microônibus a linha inau-
gurada na última sexta-feira entre Rua
Uruguai e Morro da Formiga, a CTC
decidiu suspender a nova ligação, ale-
gando que os carros foram retirados
temporariamente por problemas mecâ-
nicos. Segundo a companhia, os ônibus
estavam apenas em experiência.

O presidente da Associação dos
Moradores do Morro da Formiga, He-
lio de Oliveira, disse que os microôni-
bus foram colocados no dia 14 —
véspera das eleições — em caráter
experimental e só circularam até an-
teontem devido à ausência das Kombis
particulares que faziam o serviço dc
transporte no morro. As Kombis. da
cooperativa Coopatranscom, voltaram
a circular ontem.

Divisão política
— É uma questão política e, como

o morro está dividido, existem duas
versões: a da associação de moradores,
cujos representantes são altamente
comprometidos com o governo Brizo-
Ia, que garante a implantação dos
microônibus para breve na linha For-
mig»—Uruguai depois dc três dias de
experiência, e a dos moreiristas, que
interpretam o caso dos microônibus
apenas como um golpe — disse João
Luís Lopes, 54 anos, há 40 morando no
mono.

Segundo a associação dc morado
res, a unha de microônibus é resultado
de uma luta iniciada há quase um ano e
que incluiu várias reuniões com o vice-
prefeito Jó Resende. "É uma parada.
As Kombis não oferecem a menor
segurança. Sáo tantos os acidentes que
começamos a batalhar pelos ônibus.
Mas o governo está demorando muito
para nos atender, e esse papo dc expe-
riéncia em véspera dc eleições é muito
furado", desabafou Penha, que mora
há 48 anos no morro da Formiga.

Segundo moradores, os proprietá-
rios das Kombis formam uma máfia
que está sempre fazendo pressões in-
ternas c externas — junto à associação
comunitária e à Secretaria de Trans-
portes — contra os ônibus. "Andara
feito uns alucinados. Todo mundo tem
medo dc viajar nas Kombis. O morro é
cheio de buracos e mal asfaltado e
ainda vèm impedir os ônibus", recla-
mou um morador que não quis identi-
ficar-se.

— Na véspera das eleições, enga-
naram os moradores com esse papo de
microônibus. Reconhecemos que as
nossas Kombis não oferecem total se-
gurança, pois os carros estão velhos.
Mas acidentes existem cm todos os
lugares — argumenta Sebastião Mar-
tins, motorista e proprietário de uma
Kombi.

Folo de Raimundo Valentim*wss
'¦'¦

Feira da Providência
começa amanhã às 12h

Começa amanhã no Riocentro a 26"
Feira da Providencia. À solenidade dc
abertura, às 12h, estarão presentes o
cardeal-arcebispo do Rio, Dom Eugênio
Sales, o governador Leonel Brizola e
Dona Neuza Brizola, o vice-prefeito Jó
Rezende e senhora (o prefeito Saturnino
Braga está viajando), além dc vários
outros governadores estaduais e repre-
sentantes das barcaças dos 27 países e 22
estados que este ano participarão da
promoção.

Serão hasteadas as bandeiras do Bra-
sü, do estado, do município e dos demais
estados e países. Haverá também apre-
sentação especial da Banda da Marinha.
Os ingressos para a Feira da Providência
custarão CzS 5 e serão vendidos cm
vários guichês junto à entrada. Náo será
permitida a venda de qualquer artigo
exposto nas barracas antes da abertura da
festa. Os portões ficarão fechados e só
seráo abertos cora a chegada das autori-
dades.

Até as 23h, centenas de pessoas po-
derão comprar todos os tipos de merca-
donas nacionais e importadas c degustar
os mais variados pratos. Próximo ao setor
da Brahma foi armada a barraca das
Guirlandas. Sob a coordenação dc Rosa-
ne Danclle e Márcia, que já têm feito
vários bazares, serão vendidas guirlan-
das, enfeites e todos os tipos de presentes
natalinos. Os preços variam de CzS 20 a
CzS 2 mil 500. Durante os dias da Feira
— que vai até domingo — os dois palcos
montados no setor promocional terão
uma programaçáo permanente com can-
tores da música popular brasileira e con-
juntos dc rock.

Trânsito
O esquema de trânsito para a Feira

da Providência, que começa amanhã,

prevê que o tráfego procedente da Zona
Sul deve seguir pela Avenida das Améri-
cas e a Via 9 e o da Zona Norte pela
Estrada dos Bandeirantes. O estaciona-
mento no Riocentro tem vaga para 5 mil
canos. Segundo a diretoria de engenha-
ria do Detran, o esquema de trânsito que
será adotado de amanhã a domingo será
basicamente o mesmo dos anos ante-
riores.

Os ônibus da Zona Sul seguirão pela
Avenida das Américas e Via 9, desem-
barcando os passageiros num terminal
especial. Os da Zona Norte virão pela
Via 9, entre a Via 5 e a Estrada dos
Bandeirantes, e seguirão pela pista até os
fundos do Riocentro, onde desembarca-
rão os passageiros cm outra plataforma.
Uma linha especial de jardineiras circula-
rá do Leme ao Riocentro, com saídas dc
20 em 20 minutos.

O Detran divulgou também a relação
das linhas de ônibus que faráo a ligação
ao Riocentro c seu preço de passagem.
São elas: 179 (Estrada de Ferro via Bota-
fogo) a CzS 3,50; 175 (Estrada de Ferro
via Copacabana) a CzS 3,50; 119 (Praça
15 via Copacabana) a CzS 3,50; 523
(Botafogo via Copacabana) a CzS 3,50;
524 (Botafogo via Humaitá) a CzS 3,50;
269 (Castelo via Menezes Cortes) a CzS
2,50; 690 (Méier via Suburbana) a CzS
2,00; 233 (Rodoviária via Saens Pena,
Alto) a CzS 3,50; 706 (Alvorada) a CzS
1,05; 757 e 740 (Cascadura) a CzS 1,30; e
o frescão (Castelo via Copacabana) a CzS
9,60.

As linhas das empresas partjcitets
darão a partida do primeinTcárro com
destino ao Riocentro uma hora e meia
antes do início da feira e terminarão o
serviço (a última partida do Riocentro)
uma hora após o seu término.
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Com a suspensão da linha de microônibus, as Kombis, chamadas de "cabritinho", voltaram a circular ontem

Espancador
da mulher é
identificado

O alto funcionário do governo esta-
dual que espancou a mulher dentro da
14a DP (Leblon), sem que os policiais
tentassem intervir, é um homem branco,
de cabelos castanhos e que usa óculos. A
informação foi dada por uma testemunha
que assistiu à cena, embora o delegado-
adjunto Luís Antônio de Matos, dc plan-
tão no sábado, quando houve a agressão,
tenha afirmado a seu superior que 

"nada
aconteceu dc anormal".

O delegado titular Nemésio Vidal,
interrogado sobre o caso denunciado pelo
Informe JB, afirmou ter entrado em con-
tato com Luís Antônio de Matos, por
telefone, para saber sua versão. O dele-
gado-adjunto desmentiu a notícia, mas
Nemésio Vidal adiantou que irá apurar o
caso e pediu que a vítima o procure para
esclarecer o episódio.

— Assim que li o Informe JB, hoje
de manhã (ontem), telefonei ao delega-
do-adjunto, que desmentiu a informação.
Agora quero ouvir o inspetor Capriata, o
detetive e o escrivão que também esta-
vam de plantão. Solicito apenas que a
vítima se apresente para prestar esclareci-
mentos c eu então mandarei instaurar
sindicância. Se for comprovada a ocor-
rência, os policiais seráo punidos — disse
o titular.

Usina vai reaproveitar Detran caça
16 ton de galhardetes habilitação

falsificadaMais de 16 toneladas de galhardetes
já estão depositadas na Usina dc Incine-
ração dc Bangu e seráo reaproveitadas.
Na madrugada de ontem, 200 homens do
Siplacom (Sistema de Plantão da Co-
mlurb) recolheram mais 15 toneladas dc
lixo da campanha eleitoral — panfletos,
santinhos e cartazes — na Praia da Bica,
avenidas Meneses Cortes e Suburbana e
ruas Teodoro da Süva e Hadock Lobo.

Ao contrário dos papéis, que estão
sendo enterrados no Aterro Mctropolita-
no de Gramacho, em Duque de Caxias,
os galhardetes de plástico serão recicla-
dos c vendidos ao preço médio de 2,80, o
quüo. Parte delas está depositada no
Setor de Emergência de São Cristóvão,
dc onde será transportada para a Usina
dc Incineração de Bangu.

—- Ainda falta alguma coisa para
chegar. É um material que fez muito
volume e tem pouco peso — observa o
chefe do serviço de reciclagem da Co-
mlurb, Valdomiro Corcca.

Os galhardetes, na maioria, sáo feitos
de polietileno de baixa densidade, que
pode ser reciclado porque tem fácil agiu-
tinaçáo. Poucos são aqueles feitos dc
PVC e polietileno de alta densidade,
dificilmente reaproveitados. O PVC —
plástico duro que faz barulho quando
manipulado — se desfaz, ao invés de
aglutinar, quando submetido a altas tem-
peraruras.

Quatro funcionários da Usina dc In-
cineraçáo de Bangu começam hoje a

separar plástico, pano, madetra e arame
dos galhardetes, trabalho que poderá se
estender por 10 dias.

O destino da madeira provavelmente
será o Aterro Metropolitano dc Duque
dc Caxias. O pano, cujo "mercado esta
difícil", garante Valdomiro Conea, será
guardado, à espera de que apareçam
interessados. Náo se sabe ainda que fim
terá o arame.

O forno da Usina de Incineração de
Bangu, que está desativado há um mes,
voltará a funcionar era uma semana.
Valdomiro explica que durante a manu-
tenção, feita periodicamente, foi necessá-
rio trocar algumas placas refratárias.
Com capacidade para incinerar cm média
uma tonelada dc lixo em meia hora, o
forno tem combustão natural, que utiliza
oxigênio como combustível.

Como o Uxo recolhido pela Comlurb
náo é incinerado, mas sim depositado no
aterro de Duque dc Caxi3.s, o forno da
Usina de Incineração é usado principal-
mente pelo Banco Central para queimar
cm média duas toneladas de cédulas
antigas por dia. Com o advcnlo do Plano
Cruzado, o forno leve seu uso intensifi-
cado.

Outros bancos, indústrias e laborató-
rios utilizam a central de incineração para
queimar fichas c documentos, pagando
CzS 8,65 por fração dc 20 quilos. A
temperatura média de incineração é de
100T.

O Detran deu inicio ontem à tempo-
rad3 de caça aos motoristas da famosa"habilitação 171". ou seja, aqueles que,
com boa ou má-fé, são portadores de
documentação ilícita.

Segundo o diretor-geral do departa-
mento, Otaribo Monieiro, apenas um
dos 257 motoristas convocados compare-
ceu ao pnmeiro dia de sindicância, O
objetivo é dcscobnr como, quando, onde
e com quem esses moionstas consegui-
ram suas habilitações.

Otacílio lembrou que foi estipulado
um prazo dc 30 dias para que o habilitado
compareça à sede do Deiran, na Praça
Tiradentes, a fim de se explicar, e que os
faltosos terão suas canciras cassadas.

Para a investigação, foi criada (a
4/11/86) uma comissão integrada por Car-
los Alberto Cesáno. Ricardo Araújo
Racd c Maria Antonia Amado dc Quei-
róz. Os documentos, em sua maioria, sao
formalmente quentes (feitos com espe-
lhos do Detran), mas ideologicamente
falsos, ou seja, entregues sem que fossem
realizados os exames obrigatórios para
isto.

Segundo Otacúio Monteiro, o moio-
rista que se apresentou onlem é inocente,
entregou a um despachante as larcías dc
recolher o Darj e renovar sua carteira.

© Lufthansa
AVISO

A Deutsche Lufthansa AG traz ao conhecimento público que, no
dia 03.11.1986, ARLINDO SANTOS — Agência de Viagens e
Turismo Ltda. adquiriu, nesta cidade, 20 (vinte) passagens para
o percurso RIO/FRANKFURT/RIO, tendo efetuado o pagamento
por cheque que nos foi posteriormente devolvido em virtude de
ordem de sustação por parte da emitente.
Essas passagens são adiante discriminadas:
Bilhetes n° 220 4458 506 898/9 em nome de Sr. Castro/O. e
Sra.; 506 900/1 Sr. Decarlo/H. e Sra.; 506 902 Sr. Fisbin/R.; 506
904/5 Sr. Poeymiron/D. e Sra.; 506 906 Sr. Popousky/M.; 506
907/8 Sr. Silvapinto/C. e Sra.; 506 910/1 Sr. Solmesky/A. e Sra.;
506 912/3 Sr. Solmesky/D. e Sra.; 506 914/5 Sr. Zippes/V. e
Sra.; 506 917/8 Sr. Noe/J. e Sra.; 506 919/20 Sr. Palmeiro/J. e
Sra.
Em virtude de já termos contactado as demais empresas aéreas
que poderiam aceitar tais bilhetes para efeito de endosso,
vimos, não obstante, tornar público que, não tendo sido honrado
o pagamento, somos forçados a considerar tais passagens
como canceladas e de mais nenhum efeito, tudo para a
salvaguarda de terceiros de boa fé e total ressalva de responsa-
bilidades da Lufthansa.
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JPVA — O prazo de cadastramento c
recolhimento do Imposto sobre Proprie-
dade de Veículos Automotores das cm-
barcações lipo esporte, recreio, ele trans-
porte dc carga, de passageiros, de pesca e
demais serviços, termina no dia 25. De
acordo com a Secretaria de Estado de
Fazenda, os proprietários dessas embar-
cações deverão procurar até o término
desse prazo as Inspetorias de Fazenda
para efetuarem o recadastramento.
188 — A Secretaria Municipal de Fazen-
da avisa que o contribuinte — pessoa
jurídica — do Imposto sobre Serviços
(ISS) com final de inscrição municipal
número três tem prazo até hoje para
pagamento do tributo.
Taxa. da incêndio — O vencimento da
taxa de incêndio para os imóveis cujo
final no cadastro municipal seja 88 é hoje.
Esta dezena é formada pelo último alga-
rismo da inscrição no cadastro municipal,
acrescida do dígito que aparece logo
depois, em separado.
Cotações — Unif: CzS 199,41 para
IPTU e CzS 248,55 para ISS e taxa de
expediente. Uferj: CzS 186,99.

Edino
Krieger:
50 anos
de música

Luiz Paulo Horta

Benefícios
PIS — Os nascidos entre 16 e 31 de
dezembro já podem retirar o PIS nas
agências bancárias onde sáo cadastrados.

I™ —
A Light irá interromper o fornecimento
de energia elétrica nos seguintes bairTos,
horários e ruas para serviços de manuten-
ção da rede: Barra da Hjuca (entre 8h e
16h) — Av. Arempópolis (parte); Maga-
lhães Bastos (entre 9h e 13h) — Ruas
Salustiano Silva, Concórdia e Almeida
Souza; Anchieta (entre 7h e lóh) — Av.
Ministro Pedro Franklin.

concursos
Teatro — O Planetário da Cidade está
aceitando inscrições até dia 28, das 16 as
22h, para empresas de teatro infantil
(profissional ou amador), interessadas
cm apresentar espetáculos no Teatro
Bertold Brecht. O contrato para utiliza-
ção de teatro prevê um prazo fixo de dois
meses, renovável, se for do interesse das
partes. Para a seleção das empresas serão
levados em conta qualidade de textos e
currículos, condições e adequação de ce-
nários ao espaço do teatro, número de
atores e de outras pessoas envolvidas com
a produção, e possibilidade de divulgação
do próprio grupo. O Planetário fica na
Av. Padre Leonel Franca, 240, Gávea.

O Museu Villa-Lobos (Rua Soroca-
ba 200, Botafogo) abre hoje suas por-
tas, às 20h30min, para o lançamento de
um LP dedicado à música pianistica da
família Krieger, e gravado por Miguel
Proença sob os auspícios do Governo
do Estado de Santa Catarina.

Edino Krieger, atual diretor do Ins-
tituto Nacional de Música da Funarte,
está comemorando 50 anos de vida
artística: tinha 8 anos, em 1936, quando
se apresentou pela primeira vez como
violinista cm sua cidade natal —
Brusque.

Estudara com seu pai, Aldo Kric-
jer, que também nasceu em Brusque
vem 1903) e foi um entusiástico anima-
dor da vida musical em sua cidade c
mais tarde em Florianópolis. De ascen-
dência alemã e italiana, Aldo Krieger
aprendeu diversos instrumentos antes
de organizar a primeira Jan Band de
Santa Catarina, com a qual abrilhanta-
va o carnaval de Brusque. Dirigiu tam-
bém a Banda Musical da cidade, fun-
dou diversos corais e, em 1956, o Con-
servatório de Brusque, filiado ao Con-
servatório de Música do Rio de Janeiro.
Em 1961, foi convidado a assumir a
direção da Associação Coral de Floria-
nópolis, então recém-fundada, que diri-
giu por 10 anos, até seu falecimento cm
1972.

De Aldo Krieger, o LP a ser lança-
do hoje apresenta (em esplêndida exc-
cucão de Miguel Proença) cinco Valsas,
de caráter sentimental e romântico,

24horas

Detran
Os motoristas envolvidos na obtenção de
carteiras nacional de habilitação dc ma-
neira irregular devem comparecer, até
dia 15 de dezembro, ao Gabinete do
Diretor da Diretoria de Habilitação do
Detran, José de Souza, que fica na Rua
do Resende, 92 — 2o andar, de 9h às lóh.
A lista dos 257 motoristas envolvidos está
sendo publicada no Diário Oficial e aque-
les que não comparecerem no prazo esti-
pulado terão suas carteiras de habilitação
cassadas.

pimergências
Prontos Socorro* CardíaoM —Tijuca

Prontocór — 264-1782 (Rua São Fran-
cisco Xavier, 26); Ipanema — Rio Cor —
521-3737 (Rua Farme de Amoedo, 86);
Lagoa — Prontocór — 286-4142 (Profes-
sor Saldanha, 26); Jacarepaguâ — Urge-
cor — 392-6951 (Estrada Três Rios, 563);
Laranjeiras — Uticor — 265-6612 (Rua
Soares Cabral, 36); Botafogo—Eletrocor

246-8036 (Rua São João Batista, 80);
nha do Governador — Centro-Cor —
393-9676 (Rua Cambaúba, 167 — Jardim
Guanabara).
_*rontoa Sooorn» Dentários — Barra
da Tyuca — Assistência Dentária da
Barra — 399-1603 (Av. das Américas,
2300); Botafogo—Clínica de Urgência—
226-0083 (Rua Marquês de Abrantes,
27); Pró-Cardíaco — 246-6060 (Rua Do-
na Mariana, 219); Leblon — Dentário
Rollin — 259-2647 (Rua Cupertino Du-
rão, 81); Tijuca — Centro Especializado
de Odontologia — 288-4797 (Rua Conde
de Bonfim, 664); Méier — Clinica Odon-
tológica Censo — 594-4899 (Rua José
Bonifácio, 281);
Prontos Socorros Infantis — Botafo-
go — Amiu — 286-6446 (Rua Muniz
Barreto, 545); Tijuca — Prontobaby —
264-5350 (Rua Adolfo Motta, 81); Jardim
Botânico — Psil — 266-1287 (Rua Jardim
Botânico, 448); Copacabana — UPC —
Urgências Pediátricas — 287-6399 (Rua'
Barata Ribeiro, 111); Ilha do Governador
— Prosilha — 393-0766 (Rua Cambaúba,
151);
Ortopedia — Leblon — Cortrel — 274-
9595 (Av. Ataulfo de Paiva, 658);
Otorrlno—Copacabana—Cota—236-
0333 (Rua Tonelero, 152);
Pollelinleas Urgénelas — Copacaba-
na — Clínica Galdino Campos — 255-
,9966 (Av. N. Sra. de Copacabana, 492).
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m
Em disco de Miguel Proença,
a ser lançado hoje, peças
para piano de Aldo e Edino
Krieger — pai e filho

dedicadas quase todas a pessoas da
família: Saudades no Coração, Gertru-
des, Dinorah, Carmem, Saudades de
Minha Filha. Apresentadas aqui cm
versão pianistica, foram quase todas
pensadas cm função dos instrumentos
melódicos que Aldo Krieger utilizava
em suas serestas: violino, clarinete,
acordeão. Daí a sua flexibilidade melo-
dica, e o toque nostálgico das serestas
em que Aldo Krieger revela a influên-
cia de seus modelos: Nazareth, Zequi-
nha dc Abreu, Marcelo Tupinambá e
outros "chorões" do Brasil belle
époque.

O disco de Miguel Proença, produ-
zido pela Arsis Promoções Artísticas, é
também uma importante amostragem
— sobretudo pela qualidade da execu-
ção — da obra pianistica de um dos
principais compositores brasileiros.
Abre com a Sonatina de 1957, em dois
movimentos (moderato e allegro), que

i ursos

Flores — Mercado das Flores de Bota-
fogo — Rua General Polidoro, 238 —
Tel.: 226-5844; Carlinhos das Flores —
Av. Geremário Dantas, 71 — Jacarepa-
guá—Tel.: 392-0037; Roberto das Flores

Av. Automóvel Clube, 1661 — Inhaú-
ma —Tel.: 593-8749.
Borracheiro — Avenida Princesa Isa-
bel, 272 — Copacabana — Tel.: 541-
79%.
Reboques — Auto Socorro Botelho —
Rua Sá Freire, 127 — São Cristóvão —
Tel.: 580-9079; Auto Socorro Gafanhoto

Rua Aristides Lobo, 156 — Rio Com-
prido — Tel.: 273-5495; Avemda das
Américas, 1577 — Barra da Tijuca —
Tel.: 399-2192.
Chaveiros — Trancauto — Estrada Vi-
cente de Carvalho, 270 — Vaz Lobo —
Tel.: 391-0770 e Av. 28 de Setembro, 295

Tel.: 288-2099 e 268-5827, em Vila
Isabel.
Supermercado* — Casas da Banha —
Rua Siqueira Campos, 69 — Copaca-
bana.
Banco do Brasil (Agência) — Aeropor-
to Internacional do Rio de Janeiro — Ilha
do Governador.
Baby-sitter — Castelinho de Ipanema
Creche Maternal Ltda (Rua Barão da
Torre, 468 — Ipanema — tel.: 287-5397).
A solicitação de baby-sitter deve ser feita
das 7h às 19h, de segunda à sexta-feira e
os pedidos para fins de semana com
antecedência.
Bancas de Jornais — Largo do Macha-
do — em frente à estação do Metrô.
Copacabana — Rua Santa Clara, esquina
com Av. N. S. de Copacabana.
Restaurante* — Não fecham — Stock
(Av. Suburbana, 6725 — Largo dos Pila-
res); Tarot (Rua General Urquiza, 104 —
Leblon —tel.:239-2863).
Até 6 horas — La Fiorentina (Av. Atlân-
tica, 458 — Ume — 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 Barre-
to, 610 — Botafogo — Tel.: 266-3245).
Até 3 horas — Nino (Rua Domingos
Ferreira, 242 — Copacabana — tel.: 541-
4147.

¦çirutas e legumes
A Ceasa aconselha o consumo dos se-
guintes produtos que estão em baixa :
manga, abacaxi, banana, mamão, melan-
cia, abóbora, aipim, batata-doce, cebola,
chuchu, quiabo e repolho.
Varejões do Ceasa : Botafogo — local de
vistoria do Detran (atrás do Canecão);
Largo da Barra — em frente à Delegacia
de Vigilância.
Feira do Produtor: Lagoa — Igreja Santa
Margarida Maria.

Educação — A Pomar ainda recebe
inscrições para o curso Educação especial,
que começou ontem com a psicóloga e
mestra cm educaçáo especial da UERJ,
Sônia Maria de Almeida Alves. O curso
constitui-se de 14 encontros, às 3", das
19h às 20h30min e 6" feiras, das 18h às
19h30min, e destina-se a profissionais das
áreas de saúde mental e educação. Preço:
CzS 300 ou duas parcelas de Cz$ 150,
mais matrícula de CzS 200. Inscrições e
informações na Rua Fernandes Guima-
rães, 71, Botafogo, telefone 295-5735.

Emoção — Continuam abertas as ins-
crições para o curso A percepção pela
emoção, com a psicóloga Rosane Flores,
todas as 4"1 feiras, das 15h às 17h, até 3 de
dezembro na Clínica Ser (Rua Araújo
Pena, 88, Tijuca). O curso objetiva in-
centivar as pessoas a terem maior percep-
ção de si mesmas e de sua imagem
corporal ou externa através do contato
com a emoção e custa CzS 100 por
encontro. Maiores detalhes pelo telefone
234-5374.
¦ Instrumentos musicais — Noções de
solfejo, composição, técnica, teoria, har-
monia, etc nestes cursos regulares que o
Cenário está coordenando, das 8h às
19h30min, com os seguintes professores:
Sônia Goulart (teclado clássico), Tomás
Improta (teclado popular), Pedro Olivei-
ra e Luiz Villaça (violão), Duda Teixeira
(flauta doce), Dirceu Leite (flauta tran-
versa) e Paschoal Meireles (bateria). Pre-

dura pouco mais de cinco minutos mas
que já bastaria como retrato da musica-
lidade de Edino e da sua técnica de
composição.

Naquela época, o compositor (aos
29 anos) voltava de uma estadia em
Londres onde se aperfeiçoara com
Lcnnox Bcrkeley. Estivera, antes disso,
nos EUA, recebendo lições dc Aron
Copland e Peter Mennin. A Sonatina,
como toda produção realmente pessoal,
foge às classificações. Oscila entre a
poesia intensa, o vigor contrapontistico
e a originalidade harmônica. Tem algo
de Prokofiev (o Prokofiev das obras
"brandas"), move-se numa atmosfera
"ncoclássica"; mas revela, sobretudo,
algo que resume a contribuição de
Edino Krieger à nossa música contem-
porànea: um certo equilíbrio instintivo,
uma fuga aos modismos e uma supera-
ção do nacionalismo "intencional" que
teve a sua época, mas que já não pode

ço por curso: CzS 400 mensais (matrícula:
CzS 200). Inscrições c detalhes na Rua
Dezenove de Fevereiro, 48, Botafogo,
telefone 226-8126.

¦ Video — A diretora e editora de diver-
sos vídeo-clips (Biquíni Cavadão, Beto
Guedes etc), Malu Martino, inicia em 24
de novembro na Faculdade Hélio Alonso
o curso Vídeo-clip: antes, durante e de-
pois, com o seguinte programa: pré-
produção, produção e pós-produção;
mercado nacional e internacional; distri-
buiçào, veiculação e exibição e análise de
clips nacionais e estrangeiros. O curso vai
até 19 de dezembro, com aulas às 2", 4"
e 6" feiras, ao preço de CzS 3 mil (Cz$ 2
mil 500 para alunos da Facha). Inseri-
ções: Rua Muniz Barreto, 81, Botafogo,
telefones 551-5448 e 551-5445.

¦ Autoconhecimento e sensibilização —
A Clínica Expansão coordenou para 21
de novembro o seu próximo Programa de
autoconhecimento e sensibilização, com
os analistas transacionais Adriana Mon-
teiro e Vítor Agra Nery, que uma vez por
semana, às 5" feiras, das 19h às 22h,
estarão reunidos com um grupo de 40
pessoas para incentivá-las a repensarem
seus medos e angústias em vivências
sensoriais que aceleram o processo de
autoconhecimento, como se estivessem
fazendo uma viagem pelo inconsciente.
Inscrições c informações na Rua Barão
do Flamengo, 22, sala 501. Telefone 285-
4289.

prender os nossos compositores como
uma camisa de força.

Edino percorreu diversos estilos.
Evstudou seriamente o dodecafonismo
— que aparece ainda cm suas obras
"maduras". Na Seresta que faz pane
deste disco, presta a sua homenagem a
Villa-Lobos, assim como o Choro Ma-
nhoso c o Estudo Seresteiro abrem a
janela aos sons da rua, às serestas que o
pai já praticava cm Brusque. O F.studo,
especialmente, é uma notável "conden-

sação" de um determinado estado de
espírito da música brasileira.

Sua evolução artística, entretanto,
nunca ficou presa a injunções de época
ou de estilo. Produziu obras de denso
artesanato, como o Ludus Symphonkus
(1965) e o Estro Armonico (1975); e a
verdadeira "Sagração da Primavera"
brasileira que é O Cunticum Naturalc.
de 1972. A obra dc Edino nâo é volu-
mosa; mas é um modelo de realização.

SEGURANÇA 
— Começa hoje, às

9h, no Centro de Convenções do
Hotel Glória, o Congresso Brasileiro so-
bre Violência e Segurança Pública, que
contará com a presença do Ministro da
Justiça Paulo Brossard, durante a soleni-
dade dc abertura. A primeira conferên-
cia, que tem como tema "A Violência no
Campo", será dada pelo Ministro Dante
de Oliveira. O Congresso se estende até
dia 21 e discutirá ainda temas como
"Arte c Violência", "A Mulher e a
Violência", a "Humanização das Pri-
soes" e "A Crise Social c a Violência".
Promovido pelo Instituto Brasileiro de
Medicina e Reabilitação, está aberto a
estudantes e profissionais, com taxas de
inscrição de CzS 700 e CzS 1000, respecti-
vãmente. Maiores detalhes podem ser
obtidos na secretaria do IBMR, que fica
na Rua Corrêa Dutra, 126 — 5" andar,
no Catete, ou pelos telefones 285-7795;
285-6493 e 205-2499.

congressos
Tradução — Nos dias 21 e 22 de novem-
bro acontecerá, na Faculdade da Cidade,
o 2o Conselho dos Estudantes de Tradu-
ção. Participarão do evento, entre outros
convidados, o presidente da Associação
Brasileira de Tradutores, professores e
profissionais da área. Maiores detalhes
na Faculdade da Cidade — Av. Epitácio
Pessoa, 1664 ou pelo telefone 267-1445
(Núcleo de Tradução).

n Kstetic-i da Ree t'p<.áo. com o professor
Orlando Pires, será a palestra de hoje. às
. .h 30min, no Instituto de Filosofia e
Letras da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro. A palestra faz parte do curso
de Especialização em Literatura Brasilei-
ra — Machado de Assis e a Literatura
Contemporânea. As conferências são
abertas ao publico e acontecem no Pavi-
Ihão Joáo Lyra Filho, sala do RAV,
112/11" andar, na UERJ. Deialhes pelos
telefones 264-8143 e 284-8322, ramais
2417 e 2507.
s No Espaço Cultural Sérgio Porto estão
sendo exibidos, ate dia 20. diversos vi-
deos. sempre às l(>h Mulher Neira. uma
visáo dos problemas da mulher negra na
sociedade brasileira; Diamante Nefpro.
uma enquete com a população negra do
Rio sobre a Nova Republica e Caxambu,
documentário sobre a regiáo do estado .
do Rio onde são fabricados tambores
poU-Ônicos dc origem africana, entre OU-
tros. O endereço e Rua Humaitá, 163.
s O Grupo de Animação Cultural e o
Centro de Artes do Cem-Sambódromo
organizaram uma grande (esla para co-
memorar, amanhã, o Dia Nacional da
Consciência Negra (Koisa de Kriolo). A
festa começa às Sh, com oficinas de
dança, capoeira, folia bloco de afoxê,
debates e recital Je poesias. A festa será
no setor quatro, no Centro de Arte do
Sambódromo.
s Marly Faro e Estevam Nascimento
estão expondo suas esculturas, alé dia 6
de dezembro, no Rio Design Center (Av.
Ataulfo de Paiva. 270 — loja 203). A
mostra pode ser visitada de segunda a
sexta, das IOh às 22h c sábado até .is ISh.
s Roberto Corrêa dos Santos, professor
de Literatura Brasileira e Teoria da Lite-
ratura da PL!C e da UFRJ c de Literatura
Dramática da Escola de Tealro Martins
Pena, falara hoje sobre o tema O Teatro t
a Palavra, após a apresentação da peça
Nnsferatu — Sinfonia de Vida e Morte, ni i
Teatro Cacilda Becker (Rua do Catete,
338). A apresentação da peça começa às
2lh e os ingressos custam CzS Si) e CzS
60.
a L'm.i exposição de filatelia temática,
sobre trens e ferrovias, com KX) quadros
e 400 peças filatelicas (selos, envelopes, .
postais c editais) está aberta ,. visitação,
até sexta-feira, no Hall do Edifício Sede
da Companhia Brasileira de Trens Urba- .
nos (Estrada Velha tia Tijuca, 77, Usina).
A História das Feri-ovías Através dos
Selos focaliza a evolução do transporte
ferroviário em todo o mundo, desde as
antigas "Marias Fumaças"até os trens de-
grande velocidade.
a Cerâmica — encontro entre a ciência e
arte é o tema da palestra que será dada
rela ceramista Cristina Muller Chagas, às
14h, no Centro Cultural Cândido Men-
des, que fica na Rua Joana Angélica, 63.
em Ipanema. Taxa de C/S 50.
s A Lucien Joailleir inaugura às 21h
exposiçáo comemorativa dos 10 anos da
morte do pintor Di Cavalcanti. A mostra
apresenta trabalhos inéditos c exclusivos
do pintor, pertencentes à coleção particu-
lar do joalheiro Lucien Finkelstein. Sáo
20 óleos sobre tela e madeira, jóias em
ouro, brilhantes, pedras preciosas c es-
malte, desnhadas e assinadas pelo pintor.
Será lançado, ainda, o livro Di Cavalcanti
Desenhista - Uma Coleção de 500 dese-
nhos. A Exposiçáo estará aberta ao públi-
co até dia 27. das 13h às 19h. na Av.
Atlântica. 1998.
s As funções da pré-escola, debate com
coordenação de Léa Tiriba e Neide No- .
gueira é a programaçáo de hoje do proje-
to "Seis e Meia da Cultura",que acontece
no Sindicato dos Professores do Munici-
pio, na Rua Pedro Lessa, 35/2" andar.
Maiores detalhes pelos telefones 240-
3130, 240-4130 e 240-4030.

Fannácias

CONSIDERADO 
o primeiro em-

preendimento realizado para valori-
zar o baino de Copacabana, a Ladeira dos
Tabajaras foi aberta em 1855, graças a
iniciativa de José Martins Barroso. Apoiado
pelos moradores de Botafogo, Barroso deci-
diu tomar transitável um caminho tortuoso
por entre o Mono da Babilônia, único
acesso ao bairro.

Pressionada por um abaixo-assinado
popular, a Câmara Municipal decidiu apoiar
Barroso, cedendo quatro operários que re-
cebiam mil réis por dia. Pouco depois, a
Câmara emprestou oito escravos do serviço
municipal para reforçar a equipe. Aos escra-
vos José Martins Barroso devia fornecer
ferramentas e alimentos.

No final da obra, a ladeira foi batizada
com o nome de Barroso, em homenagem ao
responsável pela realização. José Martins
também abriu a Rua do Barroso (atual
Siqueira Campos) que serviu de comple-
mento à ladeira.

Três anos após a inauguração do logra-
douro, por ali passaram centenas de pessoas
que realizaram nas areias de Copacabana,
um grande pic-nic. O evento aconteceu por
causa dos boatos de que duas gigantescas
baleias haviam encalhado nas areias e esta-
vam morrendo. Em massa, o povo acredi-
tou. Não encontrou os animais, mas apro-

lonsertos

LADEIRA
dos Tabajaras

veitou para organizar um evento gastronô-
mico.

Anos mais tarde, a Câmara Municipal
transformou a Ladeira do Danoso cm La-
deira dos Tabajaras. Náo se sabe ao certo se
os vereadores que optaram pela mudança,
quiseram homenagear alguém com esse so-
brenome ou simplesmente decidiram batizar
a rua com o nome da tribo de índios que
habitou a região entre os Rio São Francisco
e o Rio Paraíba do Norte.

A Ladeira dos Tabajaras já serviu de
endereço nobre, mas desvalorizou-se com a
proliferação de uma favela nas imediações.
Hoje, muitas das belas casas construídas ali,
estão abandonadas. A ladeira também é
conhecida por suas "oficinas mecânicas",
que funcionam ao ar livre.
Ladeira dos Tabajaras — Copacabana/Bo-
tafogo. Começa na Rua Siqueira Campos.
Termina na Rua Real Grandeza.

Bonecas — Rua Baráo do Bom Retiro,
120, Engenho Novo (Posto Estrela).
Brinquedos Eletrônicos — Rua Marechal
Rondon, 1961, Riachuelo - telefone: 581-
3045.
Pianos — Rua Hadock Lobo, 53, Tijuca -
telefone: 273-40%.
Tapetes — Rua Joáo Lira, 100, Leblon -
telefone: 294-2448.
Quadros — Rua Dona Mariana, 137 -
casa 6, Botafogo - telefone: 266-2320.
Telefones sem fio — Rua do Rosário, 159,
Centro - telefone: 152-8594.

irieiras livres
Zona Sul — Copacabana — Rua Do-
mingos Ferreira ; Humaitá — Rua Maria
Eugênia; Botafogo — Praça Nicarágua.
Zona Norto — São Cristóvão — Campo
de Sâo Cristóvão; Rio Comprido — Rua
Barão de Sertório; Estácio — Rua Sam-
paio Ferraz; Vila Isabel — Rua Mendes
Tavares; Engenho de Dentro — Rua Ana
Leonídia; Piedade — Rua Antônio Var-
gas; Tijuca — Rua Visconde de Figueire-
do; Méier— Rua Padre Ildefonso Penal-
va; Ilha do Governador — Rua Morávia
(Cocotá).

Zona Sul — Flamengo — Farmácia
Flamengo (Praia do Flamengo. 224); Le-
me — Farmácia Leme (Rua Viveiros de
Castro, 32); Leblon — Farmácia Piauí
(Rua Ataulfo de Paiva, 1263); Barra da
Tijuca — Drogaria Atlas (Estrada da
Bana da Tijuca, 18).
Zona Norte — Cascadura — Farmácia
Cardoso (Rua Sidônio Paes, 19); Realen-
go — Farmácia Capitólio (Rua Soares
Andréa, 282); Bonsucesso — Farmácia
Vitória (Praça das Nações, 160); Méier —
Farmácia Mackenzie (Rua Dias da Cruz.
616); Campo Grande — Drogaria Chega
Mais (Rua Barcelo Domingos, 14). Co-
mary (Rua Augusto de Vasconcelos. 14)
e Drogaria Chega Mais (Rua Aurélio de
Figueiredo, 15); Jacarepaguâ — Farmácia
Carollo (Estrada Jacarepaguâ, 7912); Ti-
jucá — Casa Granado (Rua Conde de
Bonfim. 300); São Cristóvão — Farmácia
Ivo (Rua Sáo Januário, 42); Sepetiba —
Farmácia Kibarato (Estrada Sáo Tard-
sio, 616); Saúde — Drogaria Servidor
(Rua Sacadura Cabral, 177); Rio Compri-
do — Farmácia Silveira (Rua Hadock
Lobo, 106); . .
Zona Contro — Central do Brasil —
Farmácia Pedro II (Edifício da Central);

Hoje

É dia da bandeira.
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Empresa tem
concessão
de canoagem

PetrópoUs — Ò prefeito de Três
Rjos, Samir Nasser, assinou ontem, em
solenidade na Câmara Municipal, cShtra-
to de concessão exclusiva de 33 corredei-
ras de ura trecho dc 20 quilômetros do
Rio Paraibuna, para a Klemperer Turis-
rao explorar a canoagem por 20 anos.

A Klemperer já explorava turística-
meote as corredeiras do Paraibuna há
três anos, mas começou a sofrer concor-
rência desleal dc outras empresas meno-
res que transportavam turistas — cm sua
maioria estrangeiros — sem nenhuma
condição de segurança.

Para vencer a conconência aberta

pela Prefeitura de Três Rios, a empresa

precisou de um ãno e meio para cumprir
um plano de exigências estabelecido pela
Marinha, homologar os seis botes utiliza-
dos no turismo-aventura, treinar os puo-
tos dos botes c submetê-los a uma prova
para obtenção da carteira de marinheiro,
além dc equipar os botes com salva-vidas
dc modelo importado dos Estados Uni-
dos e capacetes, os principais equipamen-
tos de segurança.

As empresas conconentes usavam
salva-vidas improvisados, botes inseguros
e riàò distribuíam capacetes aos passagei-
roS.Com o contrato dc exclusividade, o

presidente da Klemperer Turismo, Jonny
Klemperer, admite desenvolver o progra-
ma turístico. Há possibilidade até de ser
construído ura hotel no ponto de desem-
barque das corredeiras, no encontro dos

rios Paraíba, Paraibuna e Piabanha.

— Do jeito que os outros exploravam
as corredeiras, estava sendo posto em

risco todo o programa, pois à medida que
ocorresse o primeiro acidente com turis-
tas, a segurança da aventura estaria desa-
creditada — explicou Jonny Klemperer,

que promove passeios duas vezes por
semana, a CzS 700 por pessoa.

Mais de oito mil turistas já desceram

pelas corredeiras do Paraibuna nos últi-

mos três anos e o esporte-tunsmo tem
cada vez mais adeptos no BrastTA Klem-

perer tem seis balsas e cada uma trans-

porta dez passageiros e dois tripulantes.
A canoagem é uma das formas de lazer

misturado com emoção, perigo e aventu-
ra. As corredeiras do Paraibuna tem

quedas de até sete metros.

Advogados
vão às ruas
por eleição

Passadas as eleições, chegou a vez

dos advogados ocuparem as repartições e

ruas com seus programas e cartazes: é

que na próxima terça-feira será eleito o
novo conselho da OAB-RJ e os novos

presidentes das sub-seções da entidade.

No dia 25, cerca de 47 mil advogados
irão depositar seus votos nas 122 urnas

que estarão espalhadas pela Capital e
interior do Estado. São três chapas con-
correndo, sendo que duas de oposição, e
serão escolhidos 18 conselheiros e 18
suplentes. Também serão eleitos 35 presi-
dentes de subseções. Para votar, basta
estar inscrito na seccional do Rio ou nas
subseções e estar em dia com suas contri-
buições.

No dia Io de fevereiro, os 18 conse-
lheiros eleitos irão escolher, a nova dire-
toria, junto com outros seis advogados
indicados pelo Instituto dos Advogados
do Brasil e com todos os ex-presidentes
da OAB.

As três chapas conconentes são:
Azul-Renovação, encabeçada pelos ad-
vogados Carlos Mauricio Martins Rodri-

gues e Técio Lins e Silva; a chapa Branca,

pelo criminalista Jair Pereira Leite e
Paulo Roberto de Melo; a última concor-
rente é a chapa Verde e Amarelo, lidera-
da pelos advogados Adelmy Cabral Nei-
va e Luiz Ivani de Amorim Araújo.

Assim como os candidatos a consti-
tuintes, eles saíram cedo em campanha e
agora, na reta final, intensificam o corpo-
a-corpo no Fórum, na Justiça do Traba-
lho e Justiça Federal. Utilizando-se das
mesmas técnicas dos políticos, eles per-
correm os lugares onde está concentrado
o maior número dc eleitores e distribuem
cédulas com seus nomes e até jomaizi-
nhos de campanha! Na caça aos votos
vale tudo, e é em busca dos votos dos
indecisos que eles trabalham.

Hoje mesmo, o advogado Jair Leite
almoça em Itaguai com um grupo dc
advogados e depois segue para o Fórum,
no Rio, para, junto com seus cabos
eleitorais, divulgar sua campanha. Além
de lutar contra a discriminação da mulher
advogada, ele promete criar um hospital

para a classe.

Assim como ele, Carlos Maurício
também garante que irá lutar contra a
discriminação da mulher, pela jornada de
trabalho e pela criação de um piso sala-
rial.

O candidato da Chapa Verde e Ama-
relo, Adelmy Cabral Neiva, promete que
em sua administração não haverá aumen-
to de anuidades na OAB e garante que
lutará por uma reformulação do sistema
judiciário e pela valorização do advo-
gado.
 .... Ao contrário dos políticos, ps advo-
gados candidatos náo pretendem discur-
sar e nem irão até a Cinelândia em
passeata. 

"Nós vamos nos concentrar é-
mesmo no Fórum, onde circula a maioria
do$ nossos eleitores", explica Carlos
Maurício.

A apuração começará uma hora após
o término das eleições, ou seja, às 18h.
"Faremos a contagem manual e depois os
dados serão remetidos para o compu-
tador", diz o chefe da divisão de cadastro
da OAB, João Luis Pirassinunga. acres-
centando que estarão mobilizados para o
trabalho cerca de 5C0 pessoas.
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PM salva bombeiro de
queda de seis metros

Os braços dn PM Fernando Cisar
Buás salvaram o bombeiro Ronaldo Tor-

quato. que caiu de seis metros de allura

quando tentava, ontem à tarde, afastar
um andaime de ferro — que despencou
do prédio 161 da Rua do Riachuelo —

dos cabos de alta tensão que alimentam a
rede dc bondes dc Santa Teresa. O PM

percebeu que o bombeiro ia cair e eslen-
deu os braços para ampara-lo.

Torquato caiu no instante em que
ferros, cabos de aço e fios entraram em
contato, provocando um curto-circuito
com descarga mortal de 550 mil volts.
Com a mào queimada, ele foi a única
vitima do acidente que congestionou o
trânsito no Bairro de Fátima. Os bondes
de Santa Teresa deixaram de circular
duiante quase trés horas.

Os cabos de alia tensão ainda condu-
riam energia quando os bombeiros come-
çaram a trabalhar e um deles quase se
rompeu com o curto-circuito porque seus
disjuntores náo se desligaram automati-
camente na casa de força da estaçáo dos
bondes de Santa Teresa.

O eletricista Jorge Lomeu. da Gclon

Refrigerarão, disse que as obras enco-
mendadas pelo Fdificto Monte Santo à
firma Hilea vem causando problemas A
vizinhança. O prédio dc 10 andares esta
mudando as pastilhas d:t fachada.

Ontem à tarde, o que tena aconteci-
do, de acordo com Paiva, é que os
operários fariam o andaime descer e, por
algum erro de comunicação entre eles,
um cabo de aço foi liberado mais rápida-
mente que o outro O andaime deveu
com velocidade e caiu sobre a plataforma
de madeira chamada apara-lixo Patte da
estrutura de madeira cedeu c caiu sobre a

pista, enquanto 0 andaime se enganchou
nos dois cabos de alta tensão, lim deles
se rompeu parcialmente cora o atnto de
um cabo dc aço.

Os bombeiros chegaram rápido e o

soldado. Ronaldo Torquato, subiu da

pequena raarquise, ao andaime, com uma
corda amarrada no cinto. Tentando de-

sengatá-lo c levantá-lo acionando ma-
pnalmente a roldana d») cabo dc aço, mas
o movimento desequilibrou o andaime e
o cabo dc aço atritou com o cabo de alta
tensão.

Bebê amputa braço e
mãe acusa 2 clínicas

Num^en^ade atender a maior número de consumidores, a venda já é limitada

Cerveja no Rio ainda é escassa
.V. _,_. _,_.*_, » «..is vazias, com avisos indicando que o pro-

Os três principais fabricantes de cer-
veja apontam quatro fatores como res-

ponsáveis pela escassez do produto no
mercado: o crescimento da oferta de
emprego, o congelamento de preço de
venda do produto, o aumento do poder
aquisitivo do trabalhador, gerado peio
Plano Cruzado e o calor. Segundo os
fabricantes, o consumo de cerveja au-
mentou 45% entre janeiro e outubro
deste ano.

Todas as fábricas — Kaiser, Antárti-
ca e Brahma — estão operando com
capacidade plena. Devido aos estoques
feitos principalmente pelo consumidor, a
Brahma e a Antártica estão importando
12 milhões de vasilhames, cada uma,

porque os fornecedores não atendem à
demanda. A Antártica já efetivou a sua
compra no México, enquanto a Brahma
está obtendo licença para importar os
vasilhames da Argentina.

Plano Cruzado
O assistente da diretoria da Cerveja-

ria Antártica, Lauro de Luca, informou

que as fábricas do Riachuelo e de Petró-

polis estáo operando a toda carga desde a
implantação do Plano Cruzado, mas a
medida governamental, por outro lado,
vem dificultando a conclusào do projeto
de construção de uma nova unidade, cm
Jacarepaguà, com capacidade para pro-
duzir 1 milhão 200 mil hectolitros.

Acrescentou que para atender ao
mercado do Rio de Janeiro a fábrica no
Espírito Santo está mandando um reforço
diário. Ele garantiu que náo há ainda
falta de matéria prima para a fabricação
da cerveja, mas criticou os estoques feitos

pelos consumidores, já que nào há o
retorno do vasilhame e isso prejudica o
abastecimento. Por isso a fábrica está
importando 12 milhões de vasilhames do
México."Nâo estocar o produto, para nâo

gerar uma demanda artificial" é a solução
indicada por Álvaro Correia de Oliveira,
superintendente da Companhia e Cerva-

jaria Brahma. Ele explicou que o estoque

tira o vasilhame de circulação e seus
fornecedores não estão acompanhando a
demanda, motivo pelo qual a companhia
está obtendo licença para importar 12

milhões da garrafas da Argentina.
O problema fez com que a compa-

nhia adotasse um plano especial de distri-
buição, de forma equitativa para os 500.
mil postos existentes no Brasil. Álvaro de
Oliveira anunciou que até dezembro,
com a ampliação da adega, as fábricas
estarão produzindo mais cinco milhões de

litros de cerveja.

Ele garante que o consumo aumen-
tou em 45% desde o Plano Cruzado, que
deu maior poder de compra ao povo.
Explicou que não houve inverno — o que
fez as fábricas trabalharem com toda a
carga de produção — mas afirma que não
há falta de cerveja, e sim um estoque
desnecessário que está sendo feito pelo
consumidor.

Carência no verão
Para o gerente de marketing da Kai-

ser, Weslcy Marine, o que houve mesmo
foi um aumento de consumo acima de
35%, o que fez com que as fábricas,
mesmo durante o inverno, funcionassem
com toda a carga de produçáo para
atender a demanda. Por isso ele acha que
não é apenas o estoque de vasilhames o
responsável pela escassez do produto nas

prateleiras dos supermercados e depó-
sitos.

— O Plano Cruzado nào deu apenas
maior poder de compra ao povo, mas fez
com que aqueles que estavam desempre-

gados conseguissem colocação, c eles

passaram também a consumir, não só
cerveja, mas outros produtos que come-

çam a faltar — explicou Wesley Marine.
Ele acrescentou que a cerveja Kaiser

está sendo distribuída de forma coerente

para todos os clientes, e que as amplia-

ções feitas não sâo ainda suficientes para
atender a demanda.

Nos mercados, as prateleiras destina-
das às garrafas de cerveja permanecem

vazias, com avisos indicando que o pro-
duto está em falta. Segundo os gerentes
desses estabelecimentos a cerveja é tào

procurada como a carne: a quantidade
que chega é logo consumida. Eles admiti-
ram que muita gente está estocando a
cerveja em casa, nào só para o Natal
como para o carnaval.

Alguns comerciantes'estão limitando
a venda de cerveja, permitindo no máxi-
mo a compra de 24 garrafas por freguês
ou uma caixa de latas, também com 24
unidades. Mas como o produto náo está
racionado, existem fregueses que criam
caso e os gerentes de supermercados
acabam cedendo.

Nos depósitos a situação é semelhan-
te. A maior procura é por parte de

pequenos comerciantes, que chegam a

pagar ágio para atender a clientela, como
é o caso do Café e Bar ABC, na Rua da
Relação, Centro, que se nâo tiver cerveja
deixa de vender outros produtos, como
salgadinhos por exemplo.

No posto Sendas do Bairro de Fáti-
ma, o gerente Alberto dos Santos apre-
sentou uma versão para a falta de cerve-

jas no mercado, contrariando o que foi
dito pelos fabricantes. Ele afirma que há
vasilhames em abundância nas organiza-

çóes Sendas e que o problema está real-
mente na entrega da mercadoria.

— Somente a Antártica vem entre-

gando regularmente a cerveja, mesmo
assim cm quantidade que nâo chega a
10% dos pedidos que sâo feitos. A Brah-
ma náo entrega o produto há muito
tempo e a Kaiser, depois de dois meses,
mandou ontem (anteontem) 30 caixas dc
cerveja — disse Alberto dos Santos.

O gerente da Sendas contou ainda

que os pedidos de refrigerantes estáo
sendo atendidos normalmente e estes
vem substituindo a cerveja nas prateleiras
dos supermercados. O que foi dito por
Alberto dos Santos foi constatado o ou-
tros supermercados do Centro e da Zona
Sul da cidade, visitados ontem pelo JOR-
NAL DO BRASIL.

Os descuidos dos médicos da Clínica
Jabour. no Bairro Jabour, c da Clinica
Somicol, em Duque dc Caxias, foram
responsáveis, segundo a estudante Leila
Mana Cordeiro, 26 anos, pela amputação
do braço esquerdo de seu filho Emerson,
dc um ano e dois meses. Leila contou que
resolveu denunciar as clínicas ao ler uma
reportagem na qual a Clínica Jabour foi
acusada de deformar o busto de Darimar
Santiago, 35, numa operação plástica.

Leila explicou que, após fazer o pré-
natal na Jabour, com o diretor Paulo
Francini, no inicio de setembro do ano

passado, fez cesariana contra sua vonta-
de. Com dores de parto, chegou à Clínica
Jabour no dia 16 de setembro e um

pediatra diagnosticou-lhe eólica renal. Fi-
cou mais de seis horas com tratamento à
base de injeções c somente à tarde cons-
tataram a dilataçào do útero. Acredita

que, devido à demora, seu liquido amnió-
tico contaminou o bebê.

O ginceologista Paulo Francini nega

que tenha demorado a dar assistência à

paciente. Informa que, naquela época,
Lcüa deu à luz um bebê prematuro de
oito meses c que teve deficiência respira-
tona, obngando-o a internar a criança na
Somicol dc Duque de Ca_xias. conveniada
com o Inamps "Duvido 

que tenha acon-
teado isso na minha clinica. Naquela
época, eu dei entrevistas para tudo quan-
to era rádio", alegou Paulo. Acrescentou

que só fez cesanana para salvar o bebe.

Segundo o diretor da Clínica Somi-
col, em Duque de Caxias. Marcos Pcdrci-
ra, o bebe Ermerson chegou ao UTI com
um sistema imunobiológico debilitado,
agravado pela obstrução das artérias c
falta de vasculanzação no braço esquer-
do, "correndo um enorme risco de vida".
Segundo ele, para salvar a vida do bebê
"foi necessário, infelizmente, amputar o
seu braço".

Entretanto, a estudante Leila, mu-
lher de Cosme Borges Cordeiro, ZO anos,
soldador de um estaleiro, diz que já tem
ura advogado para processar as duas
clínicas.

Folo de Sônia dAlmeida
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Caso Paiva poderá ter IPM
t _._ á-*  ..«a /)«« /tn,-lir-i. T7v^rí*ítr\ nn rvríndo OC 15 3.

O juiz-auditor da Ia Auditoria do
Exército, Paulo Jorge Conea, recebeu
ontem do procurador Paulo César de
Siqueira Castro o pedido de instauração
de um Inquérito Policial Militar para
apurar o desaparecimento do deputado
Rubens Paiva. O juiz — que substitui o
titular, Osvaldo Lima Torres, em férias
— vai estudar petição e se pronunciará
até sexta-feira.

Foi por considerar que os fatos até
agora apurados levam a crer que a morte
de Rubens Paiva se originou no interior
do quartel da PoUcia do Exército que
Paulo César de Siqueira Castro solicitou
a abertura do IPM. Ele pede uma série de
diligências e quer saber os nomes, inclusi-
ve os codinomes, e funções do pessoal de
serviço no Io BPE e DOI-CODI, no

período em que Rubens Paiva esteve

preso naquele quartel
O pedido

A investigação sobre a tríorte dõ
deputado foi realizada pelo delegado
Carlos Alberto Cardoso, da Polícia Fede-
ral, que concluiu que o crime tinha ocor-
rido dentro de uma unidade militar e., por
isso, o caso teria de ser investigado pela
Justiça Müitar, razão pela qual enviou o
inquérito para a Ia Auditoria do Exerci-
to. O procurador Paulo César de Siqueira
Castro, depois de ler as peças do inquéri-
to policial, concorda que Rubens Paiva
foi morto dentro do quartel do Io Bata-
lhão de Policia Militar e, para apurar o
cnme, deveria ser aberto um IPM.

Na sua petição ao juiz-auditor, o
procurador diz que 

"do exame das peças
que constam do inquérito policial da
Polícia Federal, do qual foi encanegado
o delegado de polícia federal Carlos Al-

berto Cardoso, bem como das declara-
ções do Dr. Amilcar Lobo perante o Juiz
da Ia Auditoria Militar, o ministério
público militar, considerando que os fa-
tos até agora apurados sobre a morte e o
desaparecimento do ex-deputado Rubens
Beyrot Paiva levam a crer que se origina-
ram no interior do Io Batalhão da Polícia
do Exército, em meados de janeiro de
1971, onde, naquela época, em seu inte-
rior, funcionava o DOI-CODI, requer,
com base no artigo 10, Letra C do CPPM,
a abertura e início de competente Inqué-
rito PoUcial Militar, para apurar os fatos
da morte e desaparecimento do ex-

parlamentar Rubens Paiva. Para tanto,
desde já requer o Ministério PúbUco
Müitar as necessárias diligências."

Entre essas diligencias, devem ser
ouvidos: Cecília de Banos Concia Vivei-
ros dc Castro, Marilena de Lima Corona,
Amüear Lobo Moreira da Silva, Ray-
mundo Ronaldo Campos, Mariza Teixei-
ra Laper, Nereu Mattos Peixoto, Jacy
Ochsendorf e Souza, Jurandir Ochsen-
dorf, Souza, Gomes Carneiro (à época
capitão), Armando AvóUo Füho (é época

"" 
tenente")," Luiz Mário- Vale Corrcra-Lima
(à época tenente), Ricardo Agnese Fayad
(à época tenente-médico), o agente civü
Luiz Timóteo de Lima, o entáo capitão
Leão e o então major Ney Mendes.

O procurador requereu, ainda, apu-
rar quem foi que convocou o então tenen-
te-médico Amilcar Lobo para prestar
atendimento médico ao preso Rubens
Paiva e por ordem de quem; quais os

postos e graduações, nomes e funções do

pessoal da escala de permanência do

Pelotão de Investigações Criminais (PIC)
do lü BPE e do DOI-CODI do entào I

Exército, no período dc 15 a 30 de

janeiro de 1971.
Também são pedidos os nomes dos

presos recolhidos nas celas contíguas à de
Rubens Paiva; qual o posto e o nome do
oficial que acompanhou Amüear Lobo à
cela do preso na noite em que ele prestou
assistência, devendo esclarecer se perten-
aa ao Io BPE, ao DOI-CODI, do então
Comando do Io Exército, ou da 2a Seção
do Estado-Maior do Exercito: juntar có-

pias dos relatórios do entào tenente
Amüear, no período em que serviu ou

prestou serviço do Io BPE; juntar xerox
de documentos onde estáo registrados os
atendimentos médicos-dentários dos pre-
sos recolhidos ao Io BPE, em especial do

preso Rubens Paiva, no período de 15 a
30 de janeiro de 1971; relato dos quadros
clínicos dos presos atendidos pelo entào
tenente Amilcar; quais os postos e gra-
duações do pessoal integrante da forma-
çáo sanitária do 1° BPE, especificando as
funções que exerciam, particularmente
em apoio ao Io BPE e ao DOI-CODI; e

juntar a relaçào nominal de todos os
integrantes do Pelotáo de Investigações
Criminais do batalhão e.do DOI-CODI,.
inclusive do pessoal estranho à força
terrestre, com postos, graduações e cate-

goria funcional (se civis) e codinomes.
- acompanhada das respectivas fichas do-

cumentárias e auxiliares (se militares) no

período de 15 a 30 de dezembro.

Concordando com o pedido de aber-
tura de IPM — o que deverá acontecer —

o juiz-auditor Paulo Jorge Conea pedirá
ao general Mario Brum de Negreiros.
comandante do Comando Militar Leste,
a designação de um oficial para presidir o
Inquérito Policial Müitar.

Modesto foi acusado de estuprar estudante em 1985

Moça vê foto de ladrão
e reconhece estuprador

A prisáo em flagrante do assaltante
Rubens Modesto da Silva, de 2b anos,
permitiu aos policiais da 13a DP descobn-
rem, por acaso, que ele é também um
estuprador. Através da fotografia e da
notícia de sua prisáo num jornal, a estu-
dante H.M.F, de 18 anos, achou-o pare-
cido com o homem que, sob ameaças,
estuprou-a, na Praia de Ipanema, por
volta das 18h20min, em 20 de julho de
1985. Ela foi à delegacia e sem hesitar o
reconheceu.

Rubens nega as acusações da estu-
dante, alegando que ela o confundiu cora
outra pessoa c que não estuprana run-

guém, porque tem uma filha de trés
meses. PoUciais do Setor de Apoio Ope-
racional (SAO) da 13a DP dispõem de
informações de que Rubens teria feito o
mesmo com outras mulheres. Ele é anal-
fabeto, mora no Mono do Cantagalo,
tem antecedentes criminais e desde agos-
to dc 1985 está com mandato de prisão
decretado porque foi condenado a um
ano e seis meses por furto.

Acusações "

A estudante contou"que estava prati-
cando cooper na Avenida Vieira Souto,
na altura da Rua Farme de Araoedo,
quando foi abordada por um homem
preto com uma cicatriz do lado direito da
boca. Com um canivete apontado para
suas costas, obngou-a a ir para a areia e a
tirar a roupa, para estuprá-la.

Depois de medicada no Hospital Mi-
guei Couto, ela registrou o caso na 13a
DP. Apesar de várias düigéncias, os poli-
ciais só conseguiram identificar Rubens

Modesto da Silva como o estuprador da

jovem porque ela o reconheceu através
da fotografia publicada em um jornal
com a noticia de sua prisáo era flagrante,

por furto, no ultimo dia 10, cm Ipanema.
Embora não haja registros era outras ¦

delegacias, os policiais da 13a DP foram
informados de que Rubens teria estupra- -

do outras mulheres e esperara que as
vitimas procurem a policia para de-
nunciá-lo.

Antecedentes
Rubens, ontem, na 13a DP. afirmou

que MMT. o está confundindo com
outra pessoa, porque nunca estuprou nin-

guém. Durante o reconhecimento ofiaal
na delegacia, foi colocado numa sala com
vários homens e a estudante nào hesitou
em apontá-lo como o estuprador. Até
hoje. à cicatriz dolado direito de sua
boca (detalhe que a moça revelou quando
registrou o caso) continua bem visível.

Sem demonstrar agressividade, ale-

gou que jamais faria ura estupro, porque
tetnuma Jühajle três mesescom Máraa"RosiMedeiros", 

deTT8 anos, com qüèm'
vive há dois anos. Afirmou que nunca
tentou aganar à força qualquer mulher e

que não é namorador.
Na 13a DP. ele foi preso pela pnmti-

ra vez em 1979, por porte de arma e
resistência à prisáo. Depois houve outras
sete prisões por vadiagem e furto.

Rubens disse que durante algum tem-
po viveu com biscates, trabalhando em
obras, e nunca teve um emprego fixo com
carteira assinada. Disse que nâo conse-
guiu isso porque é analfabeto.
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Maranhense Chico Amaral
aixada ao governoleva B

Orivahlo Perin

As origens da história política do novo
vice-governador do Estado do Rio de Janei-
ro, Francisco Amaral, coincidem com a ori-
gem do vice-presidente que chegou ao Pala-
cio do Planalto depois de morte que o país
inteiro chorou. Como José Sarney (vice da
Aliança Democrática costurada por Tancrc-
do Neves) Amaral (vice da mesma Aliança,
revivida no Rio por Moreira Franco) é do
Maranhão. Sarney é dc Pinheiros e Chico
Amaral, como é mais conhecido, de Pedrei-
ras. Ambos entraram na composição de suas
chapas para conciliar votos e interesses. E as
famílias dos dois chegaram a se conhecer em
terras maranhenses.

"Quero que as coincidências parem por
af', brinca Chico Amaral, primeiro morador
da Baixada Fluminense a conquistar um
cargo importante no poder executivo esta-
dual. "Quero ajudar Moreira Franco a
cumprir uma administração que responda a
todas as expectativas da populaçào, não só
da Baixada Fluminense, minha área de atua-
ção, mas de todo o estado. Queremos um
novo estado, uma nova era, que restaure a
confiança do público na ação do governo.
Fortalecido pela vitória nacional, o PMDB
tem o dever dc operar mudança que leve à
modernidade administrativa do país, corri-
gindo nossas instituições e eliminando as
injustiças sociais".

Funcionário aposentado do Banco do
Brasil, advogado militante (especializado na
área cível), Francisco Amaral completou 53
anos no dia Io e, segundo seus amigos, tem
formação moral que inclui os ensinamentos
do pai e dos três anos que passou como
seminarista entre jesuítas. O pai, Antenor
Magalhães do Amaral, faleceu em 82, aos 86
anos, chorado por nada menos que 10 filhos,
dois residentes em Brasília e o resto em Nova
Iguaçu, onde a família chegou em 1948.

"Papai foi deputado na Constituinte de
34, eleito em Pedreiras pelo Partido Rcpubli-
cano Maranhense. Ele conhecia Carlos Ma-
cieira, pai de Dona Marly, a primeira dama
do país. Dos 10 filhos, entretanto, só eu
entrei na política", conta o novo vice-
governador. Respeitado pelas associações dc
moradores de Nova Iguaçu (mora no centro
da cidade) e pelas comunidades eclesiais de
base (é advogado da Mitra Diocesana e
amigo do bispo Adriano Hipótito), Chlctré
membro da Comissão de Justiça e Paz da
diocese e tem uma história muito conhecida
na cidade, como defensor de mutuários do
BNH ameaçados de despejo, no final dos
anos 70 e começo dos 80.

Quem quiser conversar com ele, primei-

ro parecia acostumar-se ao seu tom de voz,
baixo, e ao seu jeito calmo. Em meio à
euforia dos moreiristas, ele é uma exceção.
A voz baixa provavelmente é resultado da
disciplina que se impôs ao longo da vida,

devido a um problema de audição que o
obriga ao uso de pequeno aparelho de surdez
atrás de um dos ouvidos. Chico Amaral tem
grande respeito pela mãe, Dona Maria de
Lourdes, que mora numa casa em frente à
dele. Todos os dias, toma o café da manhã
com cia e só depois disso — "e de ler o
JORNAL DO BRASIL" — sai para o tra-
balho.

"Moreira não
tem receio de seu
vice. Ele é meu
irmão de política
e geografia'

>>

"Vim 
parar no Estado do Rio de Janeiro

porque meu pai, coletor federal, queria um
lugar onde os filhos pudessem estudar. Dc
Pedreiras, ele conseguiu transferir-se para
Itaocara, no interior fluminense, em 1942.
Em 48, viemos para Nova Iguaçu, de onde
nunca saí. Aqui, me casei com Abadia Auro-
ra e tive meus quatro filhos (duas mulheres e
dois homens)", conta ele. A carreira política
começou também em Nova Iguaçu, em 58,
quando participou da campanha pela disputa
dos governo do velho Estado do Rio de
Janeiro, trabalhando para o último grande
líder da Baixada Fluminense, Getúlio Mou-
ra, que perdeu o pleito para Roberto Sil-
veira.

Em 62, Chico Amaral, estudante dc
direito na Faculdade Nacional, aderiu à
campanha dc Sérgio Magalhães, que dispu-
tava o governo da extinta Guanabara com
Carlos Lacerda. "O 

que eu fazia? Panfleta-
va, como fazem todos os estudantes que boje
entram para a politica partidária". O golpe
de 64 pegou-o como funcionário da direção
geral do Banco do Brasil, naPracgjJioX."Eu era a favor das í efoi uiaSae"base**;
lembra ele. "Por isso, logo depois do golpe,
ingressei no MDB e passei a ter militãncia
poUtica em toda a Baixada Fluminense. Em
74, Chico Amaral venceu a primeira eleição
de sua vida: deputado estadual do velho Rio
de Janeiro, pelo MDB, com 19 mil 200 votos.

Em 76, depois da criação do novo Esta-
do do Rio de Janeiro, disputou a Prefeitura
de Nova Iguaçu, numa suglcgenda do seu
partido. Obteve 33 mil 800 votos e o eleito
foi o candidato da Arena, beneficiado pela
soma das sublegendas. Escolhido secretário-
geral do PMDB no Estado, Chico Amaral
voltou às urnas cm 78, dessa vez para eleger-
se com 25 mil 600 votos para a Assembléia
Legislativa do novo Estado. "Minha votaçào
sempre saiu de Nova Iguaçu, onde estou
muito ligado a todas as luta» sócia» do6
moradores do munirípio e da regiáo."

"O 
que falta à Baixada? Tudo. A Baixa-

da chegou a um ponto que, para chamar a
atenção das autoridades, passou a interditar
ruas e estradas. Só assim, a região conseguiu
sensibilizar o poder público. Nela nào há
saneamento, os serviços de saúde são péssi-
mos, os transportes sâo horríveis, a educaçáo
é problemática, enfim, é aquele rosário que
todos estão cansados de conhecer. Sem con-
tar a falta dc segurança. A populaçào da
região (3 milhões dc pessoas) náo sente a
presença da autoridade", diz ele.

Como vice-governador, cie pretende re-
verter essa situação. "Aceitei ser vice do
Moreira Franco, meu amigo desde a campa-
nha de 74 no velho estado (Moreira foi eleito
deputado federal pelo MDB) porque, desde
o começo, ele assumiu o compromisso de
olhar mais para a região mais carente do
Estado. Durante a campanha, esteve na
Baixada nove ou dez vezes. Foi a região que
ele mais visitou. Minha candidatura a vice
consolidou-se depois de uma reunião com as
associações de moradores locais. Uma reu-
niáo de mais de cinco horas, enriquecida por
uma discussão com os líderes das comunida-
des. Devo dizer que a proposta do Moreira
Franco impressionou o pessoal daqui".

Depois que perdeu a eleição de 82
(disputou uma cadeira na Câmara Federal)
Chico Amaral voltou à atividade partidária,
como presidente do PMDB em Nova Iguaçu
c, entre suas atividades de advogado, incluiu
a procuradoria da Prefeitura de Paracambi, a
convite do prefeito Délio Leal. Em quatro
anos de atuação em defesa dos interesses da
prefeitura, nunca perdeu uma causa. "O
convite para se vice-governador chegou
quando eu tinha iniciado minha campanha
como deputado estadual. Tanto que, em
vários locais onde andei com o Moreira,
encontramos propaganda dessa fase." conta
ele.

Das suas semelhanças com o vice Sar-
ney, ele lembra uma piada de Millôr Fernan-
des, no JORNAL DO BRASIL, que pergun-
tou: "Moreira, você não tem receio de ter
um maranhense como vice?" Claro, o Morei-
ra não precisa ter receio. Ele é meu irmão de
poUtica e geografia. Nasceu no Piauí c eu no
Maranhão".

vice-governador
eleito quer

ajudar Moreira
Franco a

assegurar para
o Estado do

Rio dc Janeiro"uma nova
era
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Os Classificados JB têm uma
oferta irresistível para os de casa.
Se você deseja vender:
Abajours Bolsas
Acordeão Brinquedos
Adornos (bijuterias, colares,, Cadeiras
pulseiras, relógios, etc.) Caixas de Som
Alimentos (exceto congelados) Calçados

S«_áM&»^ >*' az. r: ;.__ms_«s
Para o preenchimento do cupom:

Almofadas Calculadoras
Aparelhos de Chá Camas
Aparelhos de Jantar Cama e Mesa. ^gos
Aparelhagem de Som Casacos e Roupas em Geral
Arcas Circuladores de Ar
Armários Colchões
Armários de Cozinha Cortinas
Artesanato Cosméticos
Artigos para Crianças Discos
Aspiradores de Po (excet0 vídeo)
Barbeadores Doces e Salgados
Batedeiras Dormitórios
Bebidas em Geral Enceradeiras
Beliches Enxovais
Berços Escrivaninhas
Bicamas Espelhos

Estantes
Estofados em Geral
Faqueiros
Fogões
Geladeiras
Guarda-roupas
Máquinas de Costura
Máquinas de Lavar
Mesas
Móveis Infantis
Tapeçaria
Tapetes
Televisores
Torradeiras
Vestidos
Vestidos de Noiva
Videogames
Violões e Guitarras

Válido somente para anunciantes
particulares. Nem empresas.
Nem autônomos.
Você só pode anunciar 1 produto.
E deve ser para venda.
O texto do seu anúncio deverá
começar corn o nome do produto
e, além da sua mensagem de venda,
endereço e/ou telefone, precisa

x- . . .

ter o preço pretendido por você
Coloque uma letra em cada
quadro.
Deixe um espaço entre cada
palavra.
O cupom, devidamente preenchido,
deverá ser entregue nas agências de
Classificados do Jornal do Brasil
até 4. feira, às 18 horas.
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Seçáo
Total
Dias Data Publicação

Emissão UL
<

Numero

0,1

Seçáo
Total
Dias

Emissão _______
Data Publicação <

Numero

jrjJi0,1
TV. Ent. Tp. An. Linhas

JORNAl DO BRASIL

0,1 6.5 XXX lll

Classificados
XX

Anuncie no
Caderno "Casa & Decoração",
sem nenhum custo_(*)

Código Preço

x0,2,6,4lx 1,7,5,6
<u3 0>

Código Loja Caderno Recepção

)> 3,0,0

1
Esta é unia promoção especial para anunciantes particulares.
Basta preencher o cupom ao lado. Seu anúncio vai sair gratuitamente
no Caderno "Gasa & Decoração" aos Domingos.— --  -
(*) Promoção por tempo limitado.

JORNAL DO BRASIL
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ti Autorizo a publicação do anúncio acima.

^1 NOME.. 

Classificados
ENDEREÇO

TELEFONE . IDENTIDADE .ÓRGÃO EXP..

ASSINATURA.
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O Kid Megalô que deu cer LO
Folo de Geraldo Viola

H Klaus Maria Brandauer (o ator de
Mefisto) e George Fante (o fotógrafo
de It's ali true e Otelo, de Orson
Welles) circulando pelo Hotel Nacio-
mal são a melhor evidência de que o
III FestRio já começou. A festa de
abertura é amanhã, ãs 20 horas, e Nei
Sroulevich enfrentará um dos maio-
res desafios de sua vida: convencer
os 1.500 convidados a caprichar no
traje a rigor, exigido pelo convite. Na
estréia, It's ali true, com presença de klaus Maríã
Oja Kodar, viúva de Welles, e A room Brandauer
with a view, de James Ivory, hors
concours. Depois é se preparar para
tentar consumir 200 titulos em oito
dias. Um banquete.

Trindade
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MINISTÉRIO DA CULTURA FUNDAÇÃO NACIONAL PRÓ-MEMÓRIA MUSEU VILLA-LOBOS

FESTIVAL
VILLA-LOBOS
SALA CECÍLIA MEIRELES Novembro 1986

V VILLA-LOBOS
-" 100 ANOS

ORQUESTRA
ie~ SINFÔNICA

BRASILEIRA
Regência: Carlos Veiga
Solista: Roberto Szidon
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Cgl VILLA-LOBOS E A
21S0 MÚSICA

DE CÂMARA
Participação de grandes
instrumentistas brasileiros

CORAL PRÓ-ARTE
18-30 Regência:

Carlos Alberto Figueiredo
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2100 convida

NANA CAYMMI,
JOÃO CARLOS
ASSIS BRASIL
e UAKTI
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Nei Sroulevich, "uma força da natureza" à frente do FestRio

Preço único por espetáculo Cz$ 30,00/estudante Cr$ 15,00

Ingressos à venda na bilheteria da Sala Cecília Meireles,
Largo da Lapa, 47. Informações pelo telefone 232-9714

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E CULTURA
FUNARJ
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Susana Schild

NÁO 

é preciso ser nenhum Jean-Baptiste
Grénouille (o gènlo do olfato em O perfu-
me) para adivinhar a presença de Nei
Sroulevich a metros de distância: uma

inconfundível mistura de fumo cubano com Pinho
Silvestre anuncia um dos raros casos de megaloma-
nia que vèm dando certo. Isto é, a expressão Kid
Megalô pegou para identificar o ex-líder secundaris-
ta, ex-produtor, e distribuidor de filmes, que sobe
amanha ao palco do Cine Glauber Rocha no Hotel
Nacional para Inaugurar a terceira edição do Fes-
tRio. A expressão é ótima, mas insuficiente.

O Nei é uma força da natureza — arrisca o
exibidor Ugo Sorrentino, que aposta novamente na
festa de cinema com seus cinemas da cadeia Art. —
O FestRio é como uma grande escola de samba. Na
véspera, todo mundo jura que não sai, mas no dia
ela passa direltinho pela avenida.

As pessoas nào acreditavam no primeiro, no
segundo, e continuam a não acreditar no terceiro —
observa Cosme Alves Netto, um dos organizadores
do Festival. Sua opinião sobre Nei: — É como o
besouro: cientificamente está provado que ele náo
pode voar. Mas como o besouro náo sabe disso, ele
voa.

Nei é um cara muito realizador. Tipo petró-
leo de asfalto. É simpático, envolvente, persistente,
e tem uma grande habilidade para compor situa-
ções políticas — opina o presidente da Riotur,
Wagner Teixeira, inicialmente reticente quanto à
partlcipaçáo no FestRio, e hoje um de seus grandes
Incentlvadores.

Para a secretária Beatriz Damasceno, Nei é um
chefe liberal que só inspira cautela quando maçam-
búzio ou de cenho franzido. Cosme Alves Netto
comenta: "Nei é um artlculador de primeira, tanto
de política como de política cinematográfica. Tem
uma capacidade incrível de levantar verbas.

Vulcânico, generoso, empreendedor, otimista
incurável, chutador polêmico, Nei Sroulevich, 46
anos, confessa ter exercitado seu espirito concilia-
dor no movimento secundarista dos anos 60, no
qual se sagrou presidente da Mociade Trabalhista
do PTB. Sua tática: "Ir em frente. Quem quer vai,
quem nào quer manda", garante entre baforadas de

Fundaçào
fará a festa
UM 

sonho acalentado por multo tempo está
prestes a se tomar realidade: o FestRio vai
virar Fundação. No caso, com o pomposo

nome de Fundaçào Brasileira de Cinema e Artes
Audiovisuais, uma instituição que se dedicará inte-
gralmente ao evento. Pelo menos é o que prometem
Nei Sroulevich e Paulo Thiago, dois dos responsa-
veis pelo Festival.

Nei e Paulo reuniram a Imprensa segunda-feira
à tarde, no Hotel Nacional: garantem que os estatu-
tos já estào prontos, aprovados pela Corregedoria
de Fundações do ministério da Justiça. A formaliza-
çáo flnal deve se dar durante o festival deste ano.
Paulo explica o motivo que os levou a se decidirem
pela Fundaçào:

Quem bancou os dois primeiros festivais foi a
Riotur, mas este ano ela nâo participa da parte
administrativa. A situaçáo flcou diflcil, pois os
custos do IH FestRio devem chegar a Cz$ 20 mi-
lhões. E precisamos de uma instituição que possa se
dedicar ao festival o ano inteiro, com uma equipe de
profissionais cuidando dos vários aspectos, da cap-
taçâo de recursos aos contatos com o mercado
internacional.

Os curadores da Fundaçào serào, a principio, os
atuais organizadores do festival: Nei, Paulo, Luis
Carlos Barreto, Jean Gabriel Albicocco e Cosme
Alves Neto. É um núcleo inicial, "que deve ser
ampliado mais tarde", garante Paulo Thiago. Vá-
rias entidades na área de cinema devem participar

Cohlba. Nei é ainda representante dos charutos
cubanos no Brasil.

Pelas suas contas (talvez exageradas). Já esteve
em Brasília mais de 30 vezes este ano. Náo se
queixa. Apesar do desgaste nas esferas municipal,
estadual e federal, recorrendo ainda à Iniciativa
privada, o diretor do FestRio garante: 'Transitar
pelas siglas da política cinematográfica e muito
mais complicado."

Obviamente náo se atravessa zona táo turbu-
lenta sem chamuscar a reputação. "Nào conheço
um Inimigo", jura. Apesar disso, há alguns dias, o
jornalista Joáo Luiz Albuquerque, ex-colaborador
do FestRio, contou-lhe "a última do Nei" que clrcu-
lava na varanda do Antõnio's: as bilheterias do
FestRio Iriam para seu bolso, somando-se assim ao
salário de Cz$ 50 mil que recebe para dirigir o
festival. Outras suspeitam giram em torno de con-
tas de filmes aplicadas em sua distribuidora Caribe.
e mutretas variadas. Além do produtor, o charuto
Indicaria também um envolvente mafloso... Nos
corredores da Manchete, onde trabalhou dez anos
como chefe da sucursal de Paris, seu nome está no
Index. Sem falar na Inimizade mortal com Leon
Cakoff, o organizador da mostra de Sâo Paulo, que
acusa Nei de boicotador.

Rui Guerra, que concorre ao Tucano de Ouro
com A ópera do malandro, prefere náo lembrar A
queda, produzido por Nei:

Falar do Nei é diflcil porque tenho por ele. há
muitos anos, sentimentos contraditórios, que esca-
pam a uma análise rigorosa. E também não tenho
vontade de ir longe demais com a razáo. Respeito,
como sempre, essa vontade de futuro que ele traz
cravada nos olhos.

Este ano, como se nâo bastassem as dificulda-
des enfrentadas, Nei banca ainda um desafio, se náo
maior que o levantamento das verbas, pelo menos
equivalente: decretou gala para as festas de abertu-
ra e encerramento.

É para se valorizar o cinema — Justifica,
alertando que já mandou alugar seu smoking.

A mais recente prova da habilidade de Net:
Moreira Franco estará cerrtamente entre os convida-
dos da estréia amanha. Nâo como político, ressalva,
mas "como o grande amigo do cinema que sempre
foi".

Moreira adora cinema. Como o Darcy, afirma
Nei.

l
Paulo Thiago quer cuidar do Festival o

ano inteiro

dos conselhos, como a Associação de Críticos, o
Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica e
a Associação de Curta-metragistas. Essa dlverslfl-
cação é explicada por Nei como expressão de dina-
mismo, "para que náo haja um dono do Festival".

A possibilidade de captação de recursos direta-
mente junto às empresas privadas é uma das justifi-
cativas mais fortes para a idéia da Fundação, que
deve também se utilizar da Lei Sarney, de incentivo
à cultura.

Mercado é outra palavra que faz brilhar os olhos
de Nei e Paulo. Para este ano eles dizem que os
contatos estáo mais organizados. Virá um grupo de
cinco representantes —incluindo o presidente— do
American Film Market, o maior mercado de peque-
nas e médias produtoras de cinema dos Estados
Unidos.
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REFORMAS DE CALÇAS
Camisa, gravatas, paletós, faz cemdo invisível — Ttoca colarinhos
punhos etc
Largo do Machado n° 11 to|a H Barata Ribeiro. 396 sobrelOia 204
Tel 285-1148 e 237-8196
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INAUGURAÇÃO 5° FEIRA ÀS 21 HORAS
RIO DESIGN CENTER

Av. Ataulfo de Paiva, 270 — 2o piso — Leblon
Pintores

Armando Vionna — Arrninio Paschual — Calasans Neto — Ceei Pamplona — Edgar Walter — Emenc lonyt
— Eugênio Sigaud — Fernando Coelho — flávio Tavares — Geraldo Cnhoí — Imma de Paula — liamar
Espmhetra — J J. Rescala — Joôo Quaglia —Leopoldo Gofuzzo — Mone Louise Mattos — Therezmha
Poliment — Tobias Marcier — Wim Van Dtjtc

Escultores:
Bruno Giorgi — Bea Machado — Geraldo Orthof — Hildebrando L.ma — lorenza — Mano Agosnnelli —
Neuza Scher -— Vera Torres

V. CONVITES INDIVIDUAIS RETIDOS NOS CORREIOS

VIDEOCASSETi?

GRAVE
ESTE

NÚMERO.
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Affonso Romano de SanfAnna

Um documento
inédito
de Canudos
CHEGOU 

às minhas mãos um Uvto dc
memórias (inédito) de um soldado que
participou da guerra de Canudos
(1896/97). Chamo a atenção, desde jâ, tan-

to da Biblioteca do Exército quanto de qualquer
editora civil para esse documento raro e impor-
tante.

Trata-se das memórias de Marcos Evangelista
da Costa VUlela Júnior (1875-1965), que participou
da terceira e da quarta expedições contra Canudos
E não só isto, guerreou também na revolta do
Contestado, no sul do pais, lutou também na cam-
panha de Dantas Barreto, em Pernambuco, e, de
novo participou de outro conflito, que foi a revolu-
ção Isidoro Dias Lopes, em 1924, em Sào Paulo.
Desta feita atuou como capitáo-avlador do Exerci-
to tendo sido ferido em vôo. Foi, na verdade, o
construtor do primeiro blplano nacional. Sua cairei-
ra, no entanto, começa como sargento artilheiro no
sertão de Canudos. Ele poderia ter feito de sua vida
um romance. Náo fez. Tomou apenas notas de
muitos dos episódios vividos diante dos homens do
conselheiro. Náo sei se tem anotações sobre as
peripécias no Contestado. Seria importante se sua

família as tivesse. De qualquer forma, este inédito
tem importância múltipla: nos dá a conhecer, como
num dose, um soldado dentro da bestial fuzarca
que foi Canudos, nos mostra o que era uma guerra
"romântica" e antiga e complementa a visào de
Euclides do que foi aquela catástrofe tropical. Pena
é que os especialistas nâo tenham se interessado
por Marcos Evangelista, que morreu como brigadel-
ro para gravar suas memórias. Será que existe
algum projeto para se colher ou gravar depoimentos
e memórias de velhos soldados ainda vivos que
participaram do clima de constantes guerras e
revoltas que marcaram a passagem do século 1 tf
para o século 20 no BrasU? Isto seria um trabalho
útil para se recompor a Imagem deste pais. E em
tempos de democracia ê permitido supor que a
universidade e o Exército trabalhem Juntos em tal
projeto.

Mas volto ao texto do nosso sargento em Canu-
dos aue chegou-me às màos através de minha

aluna profa. Ruth Cavalleri. parente do autor. Nao

éStexto literário. E talvez ai até um toco de

interesse do documento. Por outro lado, o soldado-
memorialista não faz nenhuma menção a Euclides,
nem a qualquer outxo autor que tratou da matéria^
Eternamaneira ingênua e singela, ela fala como se

tivesse sido o único ou o primeiro a tratar do tema.

De certa forma, aquela Ouernica brasileira aparece
humanizada no seu relato. AU estào os soldados
arrastando seus canhões pelo sertào. subhido e
descendo serra, passando por povoados, várzeas,
encostas, atravessando rios numa peregrinação vio-
lentamente primitiva. Treze pares de bois puxam o
canhão cuias rodas ficam presas no barro e buracos.

Para a soldadesca. tão perigosos quanto os jagun
ços que pareciam cair das arvores corno frutos ou
brotar do chão como pragas, sâo as serpentes E ha
sobretudo o relato da desorganização que é um;i
guerra- os soldados dispersos, famintos pelas ca-
poeiras, comendo raiz de umbu. roubando comida
aqui e acolá, andando esfarrapados com sapatos
feitos de folhas e fibras.

o narrador viu o tresloucado Moreira César
chefiando a terceira expedição, todo vesUdo de
branco como se estivesse num Qlme. e porque de
branco estúpido e se expondo à toa. ser morto
facilmente. Viu também o corpo do Cel Tiur.anr.do
espetado em paus, como um espantalho, fardado e
calçado de botas, com o boné na cabeça. Viu os
meninos de 12 e 15 anos. mortos últimos e resisten-
tes de Canudos. Teve que passar com seu canhão
por estradas coalhadas de cadáveres. Testemunhou
a perseguição que o Cap. Jesuíno moveu ao negro
Pajeú, que havia dizimado sua familia. (Naquele
tempo, guerra ainda era uma questão pessoal).

Pois após tanta guerra, nosso herói volta ao Rio
e tenta entrar, imaginem! para a Escola Militar. Ele
aue jâ conhecia a selvagem prática, queria agora
assumir a teoria. E ali está ele numa situação, no
mínimo, exdrúxula: sentado num carteira e respon-
dendo a esta pergunta da prova de matemática:
um indivíduo possuía uma fortuna de 1.800 contos
de réis- fez doação da 5" parte a uma escola e da 3
parte a um estabelecimento pio, e o restante dividiu
com 6 herdeiros. Pergunta-se quanto toca a cada
um".

Como se vè, uma pergunta multo uül a um
velho herói de guerra...
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Sociedade -hé-ipica 'Brasileira

CONVITE
0 Presidente da Sociedade Hípica Brasileira tem a
honra de convidar o Quadro Social, para o Baile de
Gala a ser realizado no dia 22 de novembro, às
21:00 horas.
Confirmar presença na Secretaria do Clube até dia
20 (5a feira) Traje: Rigor
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Futuro incerto
• O Ministro das
Minas e Energia,
Aureliano Chaves
(foto), engavetará
o seu projeto de
disputar a suces-
sáo do Presidente
José Sarney se o
candidato ao Go-
verno dc Minas
apoiado pelo PFL.
Itamar Franco,.
não vencer as elei-
ções.

Para o Ministro, so scra possível unir
Hfinas em torno de uma candidatura se o
Palácio da Liberdade estiver nas máos d&
um aliado. • » •
¦ Por enquanto, Aureliano 'i_o pensa em

pendurar as chuteiras.
Até porque ele e seus assessores aguar-

dam, nas próximas horas, uma reação de
Itamar sobre o candidato Newton Cardoso,
apoiado pelo Governador Hélio Garcia.

PIB
O cálculo do PIH vai trocar os laborató-

rios da Fundação Getúlio Vargas pelos do
IBGE.

O convênio sera assinado na primeira
quinzena de dezembro na própria FGV
pessoalmente pelo Ministro Joáo Sayad.

Em alta
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HOJE ARTE FINAL

(SOFT ROCK) 23.HS

HAPPY HOUR — Dianamente te 19 00 h
c/Boto Quartin
A BANDA OU NADA — Dianamente te
22 OOh
r RAUL REDFERN, 44 IPA-
NEMAT. 294-9791.

Exclusivas.

^ONTE0^
Gonçalves Dia*
BarraShopping
NorSpôhoppjn^
&.o Conracío .stótiion Mall
Plaza Shopping

• Está decididamente em alta a dança
brasileira.• Depois do sucesso feito por
Ana Botafogo. Nora Esteves e Paulo Rodri-
gues no recente Festival Internacional de
Dança de Havana, outra estrela do Teatro
Municipal esta pronta para se lançar no
estrelato: Cecília Kerche. • Ao lado de
Fernando Bujones, como convidada, ela
vai dançar cm dezembro e janeiro com o
Bale Nacional do Canada.

INAPETENCIA INFANTIL
(FALTA DE APETITE)

COMUNICADO
Alca

Comunica
sua fabri

Cosméticos Ltda.
produtos

ícação, serão comercial
'NEW-PORT", de

e distribuídos,

APRESENTAM

com exclusividade, por
in COMERCIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA".

Rua Def. Publ. Zilmar Pinaut
S.J.AA. Tel. 751-1940
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REALIZAÇÃO: CHICO RECAREY

ATRAÇÃO
INTERNACIONAL

APENAS 3 APRESENTAÇÕES
18. 19 e 20

HOMEOPATIA

R. VISCONDE DE INHAÚMA 134

HOJE

Espetacular nos antigos e noucs ritmos, tu/ist, rock e ]azz

CONFRATERNIZE E COMEMORE 0 SUCESSO Di ™
«6 NAS MELHORES CASAS DO R» [\

Av. Afrânio de Melo Franco. 296 ¦ Leblom ¦ Reservas: 239-4448

HORÁRIO: 23:00 HS

Prtco: 400.00

LUCIEN

ADELIO

SARRO

JOAI L LI E R

CONVIDA

1976 - EM HOMENAGEM • 1986

LANÇAMENTO DO LIVRO:

DI CAVALCANTI
desenhista

UMA COLEÇÃO DE 500 DESENHOS

Vernissage Hoje, às 21 horas
Exposição de 20/11/ a 02/12, de 2* a sábado

das 10 às 22 horas. Domingo, das 15 às 19 horas

Centro Cultural Kaip_v_
¦ Posto Itaipava.üR,Parque de Catacumba.lagoa.RJ

; Reservas: (021) 267-3839 Supervisão: Zilo Sahack

(fá)
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5K3 DIRETO DE TÓKYO P/RAGTIME c0UVERT ARTtBTICO: CT» 1BO.C
'_¦____ Unirá» 23:30 _.

AV. SKRNAMBEmBA^-OOtO LEME DA BARRA)TEL.: 389-3385

EXPOSIÇÃO DE PINTURAS INÉDITAS DESDE 1932
JÓIAS ÚNICAS DESENHADAS PARA LUCIEN

AV ATLÂNTICA. 1998

HOJE TEM "FESTIVAL DE KARAOKE" HA BOITE VOGUE„,, o
R. Cupertino Purgo, 173 ¦— Reservas 274-4145. V

|.' V C0CXTAIL VERNiSSAGE 19'11/86 AS21 H
EXPOSIÇÃO 2WU/86A27/11/86DAS1300AS1900 H
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ROBERTINHO SILVA/ALEUDA E FAMÍLIA

Ln*rr_S>^luVCOSTA A^S-RNAMBETIBA. 4700 TEL. 385-2813 - APOIO PBOTEL

************* *********

O Oiá Skylob é assim:
além do complero serviço
apresentado em buffer,
vtsõo fantástica da
Praia de Copacabana no
30.° andar do Rio Orhon.
De2ao6°feira Das1600<_-
iÇ.OOhcfQs. as 70.00"

PÃLÂOE

bobcoleco
apresenta"PAGODE NA VILA"

com

: D. IVONE LARA
* JORGE ARAGÃO
: ROSÂNGELA

Pi
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Av Allònnco. 3264.
Tel 255-8812

•

*

AMANHÃ, ÀS 23h.
SEXTA E SÁBADO, AS 23:30h

Av. 28 de Setembro. 205. Tel.: 204-2727
AP010 

Qqoqomv
***********

* Musica ao vivo para dançar.
às 6" e sabüdo. com Zeca do
Trombone e banda, que tam-
bém ouriça o baile-show de
domingo, das 20h à meia-
noite.
Próxima atração: Leci Bran-
dão e Marcelo Guimarães. A
partir dia 27.

*********

I ãár* Fl «TI i.ríi

_Kv^___^_3[ BTTTT-FT^S ^-^.Bl R^____V _________
li________rT^"'^ _\\\__W__\\\\\\\\\u\\\\\\\\\\\\\_f _¦¦ m mw ' ¦ _\\\\\\\\\\\\\\_^____\\\\\\-^mwmmm\^W^_\__ W ^^____J^__\__________________\\W

¦ ^^^rW^l%g¥MJ___B* _H l/l llil lll^l 1^1 _______________ ¦___! Rs• _______H!_VJ^IKI I dLi^H|#J li__s^^ m__^^T_^r' _¦_!_____ __i_il ________¦ _______¦ _____!

HÉDH nlla^^^^^^^B-----------^---------H-----------------
___>^B55glPWWWiWw-H--f----------B--

* \___M /í<fP^__x "»T/TV _f*\ A TtT ___1_f^ i\ _T^ APOtoruruRAL WV: m ^rnw^ NO CANECÃO gggj S
* ffl^^r^r8 SOMENTE ^^An,l

** ^&23Zig3_2WS„^

i



JORNAL IX) EHA.SXL
quarta-feira, 19/1186 CADERNO '<

Encontro Pessedismo
O Presidente José Sar-

ney e o Governador Leonel
Brizola têm um encontro
marcado para o próximo
dia 27 na Praia Vermelha,
no Rio.

Ambos estôo convida-
dos para participar da so-
lenldade que marcara
mais um aniversário da In-
tentona Comunista.

Sarney, aliás, Já avisou
que virá, dispensando-se,
entretanto, de outros com-
promlssos que teria ao lon-
go do dia — uma aula na
Academia Brasileira de
Letras, à tarde, e a abertu-
ra à noite, no hotel Inter-
Continental, de um con-
gresso. • * •

Quer passar o menos
tempo possível no Rio.

O deputado Ulysses Gui-
marães, na avaliação de
seus companheiros mais
próximos dentro do
PMDB, está cada vez mais
incorporando às suas
ações e palavras um pesse-
dismo que náo fica atrás
do padráo do Presidente
Tancredo Neves.

Colocado ontem diante
de uma pergunta sobre pa-
ra que lado efetivamente
pende o coraçáo do Presi-
dente José Sarney, entre
os dois partidos que com-
pAem a Aliança Democra-
tica — o PMDB e o PFL —,
Ulysses tirou o corpo fora:

— Meu filho, eu náo vou
além das minhas sandá-
lias.

Cabos eleitorais
O Governador eleito Moreira Franco atribui em boa

parte o tamanho da sua vitória a dois grandes cabos
eleitorais.

Para ele, foram fundamentais para despertar as cons-
ciências o explosivo discurso do vice-prefeito Jó Rezende
no Maracanãzinho e o churrasco que Juntou o candidato
do PDT e o Capitão Guimarães.
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Risco
Pelo excesso de salama-

leques, o Governador elei-
to do Maranhão, Epitácio
Cafeteira, está correndo o
risco de perder a identi-
dade.

E passar a se chamar
Epitácio Chaleira.

A modelo Vanessa Oliveira e lide de Lacerda Soares em
recente acontecimento social

Em perigo
Depende do Teatro Mu-

nicipal abrir um espaço na
sua programação para
que o tecladista Chick Co-
rea se apresente no Rio
ano que vem.

Até agora, Corea vem ao
Brasü mas com espetácu-
los (quatro) marcados
apenas no Anhembi, em
Sáo Paulo.

Despejo oficial

FIO DE ESPERANÇA
Brilhava ontem nos combalidos arraiais do PDT uma

última resteazinha de esperança.
A abertura das urnas do Uruguai.

Cerca de 300 famílias, ou
1.500 pessoas, estáo ameaça-
das de ficar de uma hora pa-
ra outra sem teto por ação do
IBDF.

Trata-se de moradores, na
maioria famílias de funciona-
rios aposentados, de casas de
propriedade do Jardim Bota-
nico, na Rua Major Rubens
Vaz, e do Horto Florestal, inti-
mados pela procuradoria-
geral do órgáo, Marialva The-
reza Sivioklo, a entregarem

suas residências no prazo de
30 dias.
• No Horto, há até casos de
invasões e ocupação irregu-
lar, mas na rua Major Rubens
Vaz todos pagam aluguel, em-
bora simbólico, ao Jardim Bo-
tânico.

* * *

o A lei que proíbe despejos,
em vigor atè o próximo ano,
não deve valer para proprie-
dades do Governo Federal.

APARTE
FATAL
Entre as várias his-

tórios hilárias que es-
táo sendo contadas
sobre a campanha
eleitoral, uma das me-
lhores envolve o can-
didato ü Constituinte
Ronaldo Cezar Coe-
lho ifoío). que em suas
excursões pelo inte-
rior do Estado levava
sempre na ponta da
lingua o mesmo dis-
curso.

Falava de sua ori-
gem humilde, modes-
ta, do esforço feito pa-
ra subir na vida, da
sua realização como
empresário, banquei-
ro bem-sucedkio, su-
blinhando sempre o
fato de sua mãe, anti-
ga funcionária dos
Correios, continuar
vivendo até hoje mo-
destamente dos pro-
ventos da aposenta-
doria.
• Era, entretanto, na
prefeitura de Concei-
ção de Macabu que
morava o perigo. A
caravana do PMDB
chegou, Moreira
Franco d frente, e co-
meçou-se a fieira de
discursos até que che-
gou a vez do empresa-
rio. Ele falou, falou e
no flnal, quando a
platéia começava a
enxugar as primeiras
lágrimas, uma voz
ecoou do fundo da
sala:

— Filho ingrato!
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Roda-Viva
O Governador e Sra José Aparecido de

Oliveira recebem dia 24 no Palácio de
Aguo__i Claras para um jantar em ho mena-
Rem a Zília e Jorge Amado.

Claude Amaral Peixoto reuniu anteon-
tem um grupo de amigos pnra jantar em
torno do cineasta Rui Querra.

Estríia hoje no People o grupo Ali-
muth.

Os casais Celio Sehwartz e Salomílo
Jaroslawsky casam amanha sí-us fllhos
Luciana e Mauro com uma grande festa no
Itanhangú.

O Embaixador Gilberto Vfloso seguin-
do para Buenos Aires para as reuniões
preparativas da visita do Presidente Kaul
Alfonsín ao Brasil.

O Châ e Simpatia dá inicio hoje a um
festival de comida austríaca.

Festejando 80 anos, Erafknl vai leiloar
uma das maiores cole^Aes de Belo Mori-
zonte, pertencente a Alexandre Nlski. que
escolheu o Kio para vender as suas peças.

Chegam ao Rio no dia 23, hospedando-se
no Rio Palace, Carola e U1U Sommerlath,
ele primo da Rainha SUvla, da Suécia.

O empresário Roberto Medina comem»-
rando a vitoriosa campanha de Moreira
Franco e lembrando que o Governador
Leonel Brizola tinha razáo quando disse
certa vei que a sua Artplan era muito
competente.

Os trabalhos dos alunos da artista pias-
tica Astréa El-Jaick serào mostrados hoje,
ás 21 h, na piscina do Copacabana Palace.

Os Ministros e Sras Marco Maciel e
Aureliano Chaves seráo homenageados
dia 22 em Brasília com um jantar ofereci-
do pelo Embaixador e Sra Luis Felipe
Teixeira Soares, que seguem em breve
para Nova Deli.

O único prêmio brasileiro do First Lon-
don International Advertlslng foi ganho
pela agência paulista MCP.

O futuro Governador Moreira Franco
jantou anteontem com um grupo de asse»-
sores e jornalistas em casa do empresário
Paulo Marinho.

O Governo do Panamá acaba de conce-
der agrément ao novo Embaixador do
Brasil Paulo Monteiro Lima.

Muito comentado e elogiado o teatrinho
dos alunos do Gimk dirigido por Ricardo
S tecle.

O Ministro José Hugo Castelo Branco
deverá estar presente na sexta-feira ao
jantar mineiro que serú oferecido na Feira
da Providência.

Zózimo Ba

Corrupção I
O Governo fede ral

investigou, e com-
provou, denuncias
de corrupção prati-
cada pela atual ad-
ministração da Em-
presa de Navegação
da Amazônia
(ENASA).

Cabeças váo co-
meçar a rolar nos
prurimos dias,

¦ B

Corrupção II
Embora em fase

de conclusão, o in-
querita que apura ir-
regularidades na
administração anie-
rior da Empresa
Lloyd Brasileiro
ameaça náo sair do
papel.

Ha uma pressão
política muito gran-
de para que o caso
seja abafado, pois
ele envolve algumas
pessoas caras à No-
va Republica.

¦ ¦
Prioridade
Um dos proirra-

mas prioritários do
futuro Governo Mo-
reira Franco sáo os
CIEPs.

Náo se vai con-
tinuá-Ios.

Vai-se finalmente
fazé-los.

Presente
Entre as presentes

que o Presidente Jo-
sé Samey está le-
vando para Angola
inclui-se em be-
rimbau.

E mais ou menos
como visitar a Suíça
e levar de presente
um relógio.

rrozo do Amoral

ARQiflTETOlftZ
TkocaTkqcaSem
quebra-quebra.

REFORE coloca laminado
Formiplac® sobre azulejo exis-
tente, coloca Formipiso® sobre
cerâmica velha, sobre tacos de
madeira ou carpete usado.

Iel.:'270-8949

Distribuidor
Formiplac

N.C.G. MODAS
LÍQUIDA

Vestidos, Calças, Blusas e
Saias Tudo realmente a preço
de custo. Rua Joana Angélica,
173/1° andar.
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Na Cota, o seu Volkswagen
é f ão bem
tratado
como Você

GLORIA
MODAS

RESERVEM1

DEZEMBRO

*
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QfflJCUd
Sistema rodízio

2 conjuntos
PISTA Dt DANÇA

AR REFRIC.tRADO
ESTACIONAMENTO

C MANOHREIRO

__H^^_______^V A/ W wSmfimm \mw*m I
/m\Wà%\ // W ^HÜaü^HHH .'45 26tó«2« 3185 -\

(kVCiV r- ipjfi serviços & peças BI ¦UmBH ^— r
vVV-^——JMrn ^- ^fi k'osul-3-ímso— rssRir .«fir

S^ ,,| . • 0 (Sf /r^é^kwWi%.(XÍ^W VISCONDE DE PIRAJA. 221 «"iiflL -a-tHX• l^^T^mm iCOT/4wl y^^^Ã^.. uMIl;.<nu
<SÉ_ 'Ê*# 

r-,^0"- — - 3 Rua Assunção, 401 - Botafogo I PLAZA SHOPPING - 2? PISO 2* a domingo1^
_|Tg,'"J'0't? mi SSS W. Tel.: 286-9822 B| Ino l? Caderno

JáSeu Kxdzo •An. bru6s hej&y qZrtetÍ) • ai! bakódudmíu mSe. 3?q • teí>. 294^547 atos ian. 
|||8gí

9
I ^^

aHJ (Si:;.-. «¦:'¦ v«xUV .ss.isvv<;.iS..Í-i

I I «TIE

QUADROS
Colecionador compra

de colecionador
D. Patrícia —226-8879

1 Tábuas Corridas
Decorflex
Tapetes

FEIRA
DOS ANTIQUÁRIOS
DA PÇA. XV
SÁBADOE DIA
DE MATAR AS SAUDADES
Reveja, todos os sábados, as belas coisas de antigamente.
Tapetes orientais. Arte Sacra. Pratarias. Martins. Cristais.
Porcelanas. Art-nouveau. Art-déco. Bric-à-brac. E aproveite
também para fazer um excelente negócio. Afinal de contas,
arte também ó investimento.
Aos sábados. De 9h às18h.
Praça Marechal Âncora, ao lado do restaurante Albamar
e do Clube da Aeronáutica.
APOIO JORNAL PO BRASIL

¦¦:»í
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Criação da Riotur e Associação Brasileira de Antiquários

Padrões lisos e Imitando ma-
deira. Piso de alta resistência.

Anti-alérgico • Náo marca
Anti-térmico • Nâo queima
Nâo mancha com cigarros

Ateei
Comércio e Indústria fATCEI

25 ANOS OE TRADIÇÃO

i^Fademac **£ "
Aplic»çfies: Residencial, Comercial • Industrial
LEBLON: Rua Conde Bemadote, 26
Lola L — Tel.: 294-5349
ILHA GOVERNADOR. Estr. Galeão, 801
Loja E (Yves) — Te).: 363.-2277 . .
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CÂTTLEMÃI
Sinta o clima de N. Tork às margens da Lagoa!

O The Cattleman transporta você para as delícias
de Manhattan e a magia da Broadway.

Restaurante e piano-bar, num lugar ideal para o começo e
o fim-de-noite. Das 18:00 até à madrugada, diariamente.

Epitácio Pessoa, 864, Lagoa — Tel: 259-1041

FACA UM TEST-sOUNDÍ
A Kings Sound Studio criou e registrou o sis-

tema de atendimento que toda loja deveria
-oferecer, mas que você só encontra aqui.
-E o exclusivo Test-Sound: você mesmo pilota

o seu próximo equipamentoÇygnus Assim você
..conhece, com as próprias mãos e ouvidos, to-
-da a qualidade e os recursos do som. Com a
orientação de um especialista, todo o tempo
de que precisar e a certeza de comprar o mais
adequado a você. Na Kings Sound studio você
tem 30 dias a mais de garantia e a chance de

usar sua aparelhagem usada como parte do
pagamento. E, além de tudo, tem o Test-Sound:
a única possibilidade de tocar e ouvir seu pro-
ximo som, antes de comprar.

\úm\ roui\d
STUDIO

CENTRO ¦ Bua oa Con«,tuiç3o 55 ™S™™\£*™*<?â2l79
COPACABANA • Rua FHJUeirídO M_in.-,mirt 226 SOD Tfl -55_«_JU

TtlÉX I0MI !2W2 íva BB Ulffl Postal 5001T

¦ Remo te Control Processor RC SOO
.OiqiUIAM FM Stereo Tüner TU 300
. Full control Stereo Prejmclif >er CP 1800

Multi Fuiction Stereo Cnpnic Eaujlizer CE 1800
. Dynamic Noise Reauction Precessor NR BOO

Four W3v „ .„
Stereo E.etronic P^ogrammaoie Crossover Et aoo
ProfessiO'ial Power Amptifier PA 800
Prcfessional H.gn Power Amclif ier PA 1800 D

Cortes modernos
Maquiagem personalizada
Luzes — reflexo
Permanente
Amaciamento
Tratamento de queda de cabelo e seborréia
As mais atuais técnicas de embelezamento

Rua Dias da Rocha, 31 — Copacabana
Fones.: 255-0090 — 256-7744 - 235-6934
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O ÚNICO
PROBLEMA DE

FORMIPISO
É QUANDO
ELE NÃO É
FORMIPISO?

SÓ FORMIPISO®
É PISO

PARA PISO.
Verifique se a marca está gravada

no verso na hora da aplicação.

NESTES REVENDEDORES
NÃO TÈM GOLPE DO PISO.

SÓ TEM formipiso:

R10DEJANQR0:
. ACAB REVESTIMENTOS - 259-1144
•AKTEFIEX- 274-7445
•BR1MATEC-390-2710 (PBX)

CASA N1L0P0LÍT ANA-791-4466 / 791-5036
CASA SHOW - 756-0799 / 756-2945

•CYZ0N-290-6095/266-7642
-DMLAM - 224 2424 / 591-4545 / 3510202
•EDN0 DECORAÇÕES - 247-2807 / 227-3147
•F1MAT- 717-1177/ 719-1092
•J0ELBA-224-0877

MAXI DECORAÇÕES - 717-6636 / 722-0782
•MlRÀSÕL-" 394-9077

0 FAROL DE CAMPO GRANDE - 394-0935 / 394-1254
•REFOR-270-8949/270-8296

SUL AMÉRICA - 325-7933 / 392-9789 / 394-0160
•V. SOARES DA COSTA - 224-6600 / 232-0760

F74CYGNUS AULAS?
\ONim NOTA.

CXASSUJfSCADÜS JB
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Cinco filmes para fazer a cabeça
e lavar a alma dos cinéfilos

Das mais de duas
centenas de
longa-metragens que
serão exibidos nos dez
dias de m FestRio, há
pelo menos cinco
imperdíveis. Seja pela
qualidade
cinematográfica e sutileza
de As noites de lua cheia
e de O raio verde (ambos
dia 28, no Ricamar), este
último vencedor de
Veneza, e dirigidos pelo
francês Eric Rohmer; seja
pela originalidade de
Down by law (dia 28, no
Bruni-lpanema), de Jim
Jarmush, o grande
injustiçado de Cannes;
seja pela contundência
politica de Rosa
Luxemburgo (dia 27, no
Ricamar), de Margarethe
Von Trotta, ou ainda pelo
show de produção de A
missão (dia 23, no
Studio-Copacabana; dia
24, no Ricamar), o grande
vencedor de Cannes este
ano.

FESTO
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De N ir o é um padre colonial progressista em A missáo

Jim Jarmush,
que veio do
underground
nova-iorqui-
no, fez em
Down by law
uma pequena
obra-prima
sobre um
jóquei
desemprega-
do, um gigolô
desastrado e
um turista
desorientado

Down by law
Zuenir Ventura

O 

fllme mais Injustiçado deste
último Festival de Cannes,
onde deveria ter ganho no

mínimo dois prêmios e de onde saiu
sem nenhum, desembarca no lü
FestRio com chances de ser uma
das grandes atrações — e nao ape-
nas para os que curtem o cinema
antes como obra de arte do que
como produto industrial. Down by
law, o terceiro longa de Jim Jar-
musch, um diretor underground no-
valorquino, tem o charme IrresLstí-
vel de uma produção comercial e o
rigor de uma pequena obra-prima.
Ele faz esquecer que a fotografia em
cor foi Inventada e prova que uma
boa Interpretação vale mais do que
qualquer efeito especial, assim co-
mo demonstra que o melhor recur-
so para garantir a qualidade de um
filme ainda é o talento.

Isso nâo será surpresa para
quem viu há dois anos S .ranger
than paradise, segundo longa de
Jarmusch, e uma das mais agrada-

veis surpresas do I FestRio, mas
servirá certamente para confirmar
que esse jovem diretor de três fll-
mes já pode ser considerado dos
melhores de sua geração.

Com uma história simples, uma
fotografia admirável e o soberbo
desempenho de trôs Interpretes,
Down by law narra as peripécias de
um disk-Jóquel desempregado, de
um gigolô desastrado e de um de so-
rtentado turista italiano, presos por
acaso numa cela de prisão. As aven-
turas de Jack. Zack e Roberto, pn-
metro na prisão e depois durante a
fuga, compõem um quadro ao mes-
mo tempo triste e bem-humorado
que é descrito por Jarmusch como
"uma comédia negra neo-beatnlck,
cuja Intriga reivindica abertamente
certos clichês e cuja atmosfera está
a meio caminho entre o pesadelo e
o conto de fadas".

Jack é interpretado por John
Lurie, compositor, músico e Uder do
conjunto Lounge Llzards, que es-
creveu a música do filme e já tinha
feito o papel principal de Stranf cr
than paradise. Zack é vivido por

Tom Watts, cantor, compositor e
interprete de alguns filmes de Fran-
eis Ford Coppola, como Cotton
Club. Roberto é Interpretado pelo
ator italiano Roberto Benlgnl, que
jã Unha trabalhado em A lua, de
Bernardo Bertolucci.

Os três — mas principalmente
Benlgnl — sáo responsáveis por ai-
guns momentos de Improvisação
dignos de fSgurnr em qualquer anto-
logia de Interpretações extraordi-
nária-s Em Igual nível, só a fotogra-
fia em preto e branco do holandês
Robby Muller, o fotografo de Paris,
Tc*_--. E ele que transforma em
lugar real, existente, esse cenário
fantasmagórico, graças a uma liu-
minação Impecável e a um Jogo de
luz e sombra que só a fotografia em
preto e branco possibilita.

Down by law. uma expressão
vinda das ruas. significa "sob con-
trole". Mas Jarmusch lhe da o senti
do contrário, fazendo com que os
personagens comecem numa espe-
cie de Inferno e acabem náo longe
do paraíso — como o próprio filme.

HOJE NO RIO

CINEMA
ESTRÉIAS

fN.T-.N008 — O EXÍLIO DE OARDEL (Tan-
*t? gos — El e-dlio ds Oardel). de Fernando
Solanas. Com Marie Laforet, Philippe Leota_rd,
Miguel Angel Sola e Marina Vlady. Veneaa (Av.
Pasteur. 184 — 296-8349): 15h. 17hlOmin.
19h20min, aih30min. Comodoro (Kua Had-
dook Lobo, 14S — 284-2025): 14h30min,
18h40min. lBhSOmin, 21h. (14 anos).

O exílio, os direitos humanos o as diferen-
ças culturais sáo oa temas discutidos no filme
através da história de um grupo de exilados
políticos argentinos em Paria. Produção fran-
co-argentina de 1985.
¦ Rocusando-se ao sentimentalisrao fácil, ten-
do Paria como cenário e na música de Astor
Piazzola. um imbatível aliado. Fernando Sola-
paa realiza um comovente retrato de nosaa
época.

VIVER - MORRER EM L08 ANOELE8 (To Live
and die ln L.A.). de William Friedkin. Com
William L. Peterson, WiUen Dafoe, John Pan-
kow. Debra Feuor e John Turturro. Palaclol
(Rua do Passeio. 40 — 240-8541): 14h,
lOhiOmin. 18h20i-._n, 20h30min. Sáo Luis 8

(Rua do Catete. 307 — 285-2296). Copacabana
(Av. Copacabana. 801 — 255-0953). Leblon-1
(Av Ataulfo de Paiva, 391 — 230-5048), Barra-
1 (Av das Américas. 4 888 — 325-8487), Cario-
ca (Kua Conda do Bonfim, 338 — 228-8178):
15h. 17hl0mln, lBh20min, 21h30mln. Madur-
alra-1 (Rua Dajrmar da Fonseca, 54 — 300-
2338): I4h30rain. 18h40min. lShSOmln. 21h.
Coro sol dolby-utereo. (18 anoa).

Drama policial sobre uma quadrilha de
falsificadores de dinheiro e oa policiais desta-
cadoB para resolver o caso. Produç&o america-
na do 1980.

21h30min. Ramos (Rua Leopoldo Rogo, 52 —

230-1889). Paláolo (Campo Orande): 15h. 17h.
19h, 21h. Com som dolby-stereo em todos os
cinemas oxcoto no Ramos e Palácio (Campo
Orande). (18 anos).

Um ex-agente do FBI recebe uma missão

que vai lhe valer o relngTesso ao serviço: Infll-
trar-se na organização mafiosa do Chioago pa-
r» deBtrui-la. Produçáo americana de 1BB8.

PEQUENOS BURACOS VIRGENS PARA EX-
PLORAR — Vitória (Rua Sonodor Dantas, 45 —

220-1783): de 2* a 6a. às 12h. 13h35min,
lShlOmin. 18h45min. 18h20min. 19h55min.
21h30min. 8ábado e domingo, a partir dos
l._h35mln. Botafogo (Rua Voluntários da Pá-
tria 35 — 266-4491): 13h30min, 16h30min.
19h30min. (18 anos).

Filme pornô.
ETE8ÁO — OÜANTO MAIS SEXO MELHOR —

Rex (Rua Álvaro Alvim. 33 — 240-8285): do 2* a
6a. àa IOh. 12h25min. 14h50mín, 17hlbmln,
19h40min. 8ábado e domingo, às I3h30min.
15h55min. 18h20min. 10h35mln. (18 anos).

Filmo pornô.

balanço do suas próprias vidas, suas relações
afe.-vas e suas conquistas profissionais. Pro-
dução americana de 1086.
¦ A partir de universos muito particulares,
discutindo o amor, a morte, o casamento. Woo-
dy Allen realiza um filme extraordinariamente
bem narrado. E que fala de perto à seneiblllda-
de de cada espectador.

9 SEMANAS B 1<8 DE AMOR (9 1/2 Weeks). de
Adrian Lyne. Com Mickey Rourke o Kim Basin-
ger. TlJuoa-PalBoe 1 (Rua Conde de Bonfim. 214

228-4810): 14h30min. 16h40min.
18h50min. 21 h. Lido-8 (Praia do Flamengo, 72

285-0842): 15h. 17hl0mln. 19h20min.
21h30mln. (18 anos).

RE APRESENTAÇÕES
¦-N. UM HOMEM. UMA MULHER. UMA NOITE
»>' (Clair de Femme). do CoBta-OrHvaa. Cora
Yves Montand. Romy Schneider. Romolo Valli.
Lila Kedrova o Heinz Bennent Coral (Praia cio
Botafogo. 318): I4h. IBh. 18h. 20h. 22h 114
anos).

Um homem encontra poracaHO uma mulher
e o encontro mostra-se revelador para o» dois
Ambos estão passando por um momento difícil
ele. com o suicídio da mulher e ola. com a morte
acidental da filha Produçáo francesa.
¦ Costa-Oravas — responsável por filmes aber-
tamente políticos como Z ou A Confissão —

MOSTRAS

DESERTO EM FLOR (Desert Bloom). do Eugo-
ne Corr. Com Annabeth Gish. Jon Voight. Jo-
beth Williams, Ellen Barkin e Desiroe Joseph.
Brunl-panama (Rua Visconde do Pirajá. 371 —

521-4890), Bruni-Copacabana (Rua Barata Ri-
boiro, 502 — 258-4588). Art-Fashion Mall 8
(Estrada da Qávoa. 899 — 322-1258): 14h. IBh.
18h. aoh. 22h. Brunl-Tljuoa (Rua Condo do
Bonfim. 370 — 268-2325). Art-Casashopplng 1
(Av Alvorada. Via 11, 2.150 — 325-0746): 15h.
17h. 19h. 21h. (Livro).

A vida om familia de um veterano da 2a
Ouerra Mundial qus vive em Nevada, na déca-
da do 50. época dos primeiros testes c_m bom-
bus nucleares. Produçáo americana de 1985.

SALVADOR — O MARTÍRIO DE UM POVO
(Salvador), do Oliver Stone Com James Woods,
Jim Belushl. Miohael Murphy e John Savage.
Paláclo-S (Run do Passeio. 40 — 240-8541):
14h.-Omin. 18h40min. lBhSOmin. 21h. Tijuoa
Pal_o»-a (Ru» Conde de Bonfim. 214 — 228-
4610). Shidlo-Catete (Rua do Catete, 228 — 205-
7194). Studio-Copacabana (Rua Raul Pompéia,
102 — 847-8900): 15b, 17hl0mln, 19h80min,
21h30min. (18 anos).

Passando por várias dificuldades, um re-

porter fotogréfioo resolve ir para El Salvador
Junto oom um amigo e ambos passam a viver os
horrores da guerra. Produçáo americana de
1988.

PSICOSE m (Psyoho TO), de Anthony Perkins.
Com Anthony Perkins. Diana Scanvid. Jeff
Fahoy, Roberta Maxwell e Hugh Qillin I__oblon-
8 (Av Ataulfo do Paiva. 391 — 239-5048).
Barra-2 (Av. das Amóncao. 4.888 — 325-8487).
Amérloa (Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-
4246.: I4h50min. i6h3omin. lShlOmin.
lOhSOmin, 21h30min. Olaria (Rua Uranos.
1.474 — 230-2688): 14h20mln, 16h.
17h40min. 19h20mln. 2ih Art-Méler (Rua Sil-
va Rabelo. 20 — 249-4544): 14h30min.
16hl0min. I7h50mln. 19h30min. 21hl0min.
Metro Bosvista (Rua do Passeio. 82 — 240-

. 129.1. Raron«s».(R.wa Cândido Benlcip, 1 747 1MH.,
— 390-5745): Uh. 15h45raln. 17h30mln.
lBhlSm.n. 21h. Condor Copacabana (Rua Fl-

gueirédo Magalhães. 288 — 255-26IO). Largo
do Machado 1 (Largo do Machado, 29 — 205-
8812) 15h. I6h45min, 18h30mln. 20hl5min.
22h Com oom dolby-stereo (18 anos)

Depois de declarado legalmente curado pe-
ia Corte, c paicop-ia N-ri____n Bate, volta sn seu
motel e passa a ser atormentado pela irmá de
uma de suas vitimas Produção americana de
1B88.
JOOO BRUTO (Raa» Deal). de John Irvin Com
Arnold Schwarzenegger. Kathryn Harrold.
Sam Wanamaker. Paul Shenar e Robert Davi
Odeon (Praça MahatmaOandhl. 2 - 220-3835)
de 2a a 6a. às 12h. 14h. 16h. 18h. 20h. 22h.
Sábado c domingo, a partir das I4h. Sao Luit l
(Kva do Catete. 307 — 2852296). Opera-1
(Praia do Bota-fogo. 340— 552-4045). Roxy lAv
Copacabana. 945 — 236-6245). Rlo-Sul .Rua
Marques de Sao Vicente. 52 — 274-4532). B.j-.
ra-3 (Av. das Américas. 4 686 - 325-6137).
Tijuca (Rua Conde de Bonfim. 422 — 264-
3246) 14h, 16h. IBh. 20h. 22h Madurelru-2
(ítua Dogmar tia Fonseca. 54 — 3902338.
13h30min, 15h30min, 17h30mm. lOhJOnin.

CONTINUAÇÕES

O 
A ROCINHA TEM HISTÓRIAS (Brasilei-
ro). documont-J-io de m-dia-metragem do

Eunice Outman. Sala Doaeasels (Rua Volunta-
riOB da Pátria, 88 — 288-6149): 20h Até
amanha.

O filmo aborda as questões da educação e
das escolas comunitárias na favela da Rocinha.
Produção de 1985
¦ Um universo do 200 mil habitantes comoça a
ser desvendado a partir da criatividade infan-
til. Som falao paternalismo. mas evidente cari-
nho pólos habitanteB/porsonagons da Rocinha.
Eunico Outtman mostra a faço de uma comuni-
dado freqüentemente representada como uma
massa sem fisionomia.

FULANINHA (Brasileiro), do David Novos. Com
Mariana de Moraes. Cláudio Marzo. Kátia
D'Ángelo, Zalra Zambellt, Roborto Bonfim o
José de Abreu. Art-Copacabana lAv. Copacaba-
na. 759 — 235-4895). Art-Fashion MaU 4 (Es-
trada da Qávea. 899 — 322-1258): 14h20mln.
16hl5min. lShlOmin. 20h05min. 22h Art-
Casashopplng 8 (Av. Alvorada, Via 11,2 150 —
325-0746), Art-Tijuca (Rua Condo do Bonfim,
408 — 254-9578). Art-Madurolra (Shopping
Center Madureira — 380-1827): 15h25mln.
17h20min, 19hl5min. 21hl0mln. Pathé (Pra-
ça Floriano 45 — 220-3135): do 2a a 6a. às 12h.
13h40min. I5h20mln. 17h. 18h40min.
20h20min, 22h. Sábado e domingo, a partir das
13h40rnin. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro,
350 — 381-3628): 14h20min, 16h. I7h40min.
10h2Omin. 21h.

Um cineasta cinqüentio e solitário apaixo-
na-se platonicamente por uma adolescente e
escreve um roteiro onde ela é a estrela pnnci-
pai, passando a filmar todos os seus movimen-
tos. Produção de 1988.

»*s. SONHO SEM FIM (Brasileiro), de Lauro
"-^Escorei. Com Carloa Alberto Ríccolli, Dé-
bora Bloch, Imara Rola. Marieta Severo, For-
nanda Torres e Sérgio Mamberti Bruni-Méler
(Av. Amaro Cavalcanti. 105 — 501 -2748), Co-
per-TiJuoa (Rua Conde de Bonrim. 615): 14h,
15h50min. 17h40min. 19h30min. 21h20min
Largo do Maohado-2 (Largo do Machado. 29 —
205-6842). 15h. 18h45min. 18h30min.
20hl5min. 22h. Cândido Mendes (Rua Joana
Angélica. 63 — 227-9882): 14h. 18h. 18h. 20h.
22h. (Livre).
¦ O filmo é Inspirado na história verídica de
Eduardo Abelim. um gaúcho pioneiro do cine-
ma no Brasil. Para fazer cinema, sua grande
paixão, ele ó obrigado a fazer de tudo, desde
malabarismo ate quiromancia. Produção do

Um filme apaixonado pelo cin_n_í_ rr-as-guo
certamente será curtido por todos qut1 gostem
de bom cinema, um cinema bem-feito, bem
produzido, à altura desta generosa safra de 86.

CA Mil _A (Camila), de Mana Luisa Bemberg
Com Pecoraro, Imanol Árias. Hector Alterio.
Elena Tasisto e Carlos Munoz Art-Fashion
Mal! 3 (Estrada da Oávea, 8.0! _i_4h, l«h. 18h,
20h. 22h (14 anos)

A historia verídica de uma jovem ariatocra-
ta argentina que se apaixona por um sarerdote,
no final do século passado Eles sáo obrigados
a fugir para o campo mas sao perseguidos e
condenados pelo governo Produçáo argentina
do 1984

rS. HANNAH E SUA3 IRMÁS (Hannah and
t»r Her 8i»ters). de Woody Allen. Com Woody
Allon. Michael Caine. Mia Farrow. Came Fl-
sher e Barbara Hershey Cinema-1 (Av Prado
Jumor. 2B1 — 205-2880) dé 2a a 6a. aa 16h.
IBh. 20h. 22h Sábado e domingo, a partir das
14h (14 anos)

Comedia dramática sobre uma família quo
se reúne anualmente pnra comemorar o üia de
Ação de Graças e aproveitam para fazer um

W1 y_U____\ __WÊ____y'^__U_\ __________ llf' "^tifiTuf £f "^íffÍL, ~"

Salvador — O martírio de um povo,
de Oliver Stone, retrata a realidade

de El Salvador para onde um
repórter fotográfico e seu amigo

resolvem ir fugindo das
dificuldades, enfrentando um país
em guerra. Em cartaz no Palácio-2

e circuito.

O CINEMA NA POLÍTICA BRASILEIRA — Ho-

jh Eles Nao Usam BlaokTle (UrHsiloiro), do
Leon Hirszman Com Fernanda Montenegro.
Gianfrancesco Quarnlori Ricamar (Av Copa-
cabana, 3BO — 237-9932). à moia-nolt» (16
ano «).

Baseado na poça de Qiar.fn_ni.esco Ouar-
nion. Sao Paulo 1980 uma família do operários
ee divide durante uma greve, com o filho con-
tronando o pai. volho Uder operário, e furando
a greve.

EU SEI QUE VOU TE AMAR — (BraslU-irol. de
Arnaldo Jabor Com Fernanda Torres o Thalos
Fan Chsson Clnoolube Estaçáo Botafogo (Rua
Voluntário da 1'atna. 88-2H6-61491 18he20h.
(16 anoH)

Uma diocuBBào sobre o amor, a partir da
historia do um casal que so casou multo jovem
e se separou doía anos depois, sem condições
pora uma reconciliação Prêmio do Melhor
Atn: em Cannoa parn Fernanda Torrus
¦ Realizando um filme para »er ouvido, tanto

quanto visto, Arnaldo Jabor volta a discutir
seus temas preferidos: os impasses e desenla
ces da relação amorosa.

O SÉTIMO SELO (Dat Sjunde Insoglet). de Ing
mar Bergman Com Ounnar Bjornstrnnd Max
von Sydow e Bibi Andersson. Cineclube Eiita-

çao Botafogo (Rua Voluntários ds Pátria, 88 —

286 8149). 18h e 22h (18 anosl
Do volta da guerra um cavaleiro emxintra

seu pais deviuitado pela peste No meio do
caminho, encontra a morui e joga uma partida
do xadrez com ela. Produçáo sueca em proto e
branco.

Bana Jihad. de Ras Adauto - Energy» — Se ain
maU-Oi um de tini. a gvnle tnàta dois delea. ae
VIK De '-* » 5*. Ss ltlb. no E«p~;o Cultural
Sérgio Porto, Rua Humaitá., i«3 Entrada
franca
VIDEOS NO ÜHHIUM - As 22h N.v» Order
(Pumped full >xl drugs) A mela noite Thoiuas
Dolby (Uva wireles») Di)3"a5"a domingo, no
Urbl-Um. Rua Paulino FVrnande». 13

HEt.IO OITICICA E I.YOIA CLARK (II) Exibi
çao de Hol.n» Ivenla Anuel» M»rl». ds Hello
Oiticica e Memória do corpo, de Marin Oirnoi
ro 3* o 5a. às 10h.4ae ri*, aa 12h30mln sábado
e domingo, ás 14h e 18h. na Sal» E.paiclal
Lygia Clark o Hello Oiticica. Paço Imperial Al»
dia 21 de dozembro

HÉLIO OITICICA E LYOIA Cl^RK (1) Exibi
çóo de HO. de Ivan Cardoso s l.yirl» Clark, de
Eduardo Clark 3a e 5". a» IHh. 4* o 8\ as lflh
sábado e domingo, m l4h e 19h. n.i Sal»
Especial Lygi» Clark • Hello Oltlclc» Peço
Imperial Ate dia 21 de dezembro

Uma mulher deBquitada vive sozinha até
encontrar um homem rico quo nunca se «paixo-
nara Os doiB passam a viver uma paixão que
durará nove semanas e meia. Produçáo ameri-
cana do 1985.

A COR PÚRPURA (The Color Purple), do Steven
Splelborg Com Danny Olover, Whoopi Oold-
berg e Margaret Avery. Jóia (Av Copacabana.
680 — 255-7121) lShSOmln. 18hl5min. 21h.
(14 anos )

A história de uma mulher a quem ó negado
tudo e que. lentamente, vai tomando conscièn-
cia de sua identidade, a partir da amizade com
uma cantora de blues Produçáo americana de
1985, baseada no livro homônimo de Alice
Walker
CRIADOR (Cr«»tor). de Ivan Passer Com Peter
OToole, Mariel Hemingway, Vincent Spano e
Virgínia Madsen. Art-Fashion Mall 1 (Estrada
da Oávea. 899 — 322-1258) 14h. 18h. 18h.
20h. 22h. (14 anos)

Comédia sobre um cientista que náo Be
conforma com a morto da mulher e planeja
revivô-la através da regeneraçáo de suas celu-
las. que ele conservou no laboratório Produçáo
americana.

UM HOMEM, UMA MULHER — 20 AN08 DE-
POIS (Un Homme et une femme BO ani deja). de
Claude Lelouch Com Anouk Aimee. Jean-
Louis Trintignant. Richard Berry, EvelynB
Bouix e Robert Hosseln Opera i: (Praia de
Botafogo. 340 — 552-4945): 14h. 18h. lSh.
20h. 22h (10 anos)

Retomada da história de amor. filmada em
1G68, entre um piloto de corridas e uma roun-
rista de cinema Elea voltam a se encontrar 20
anos depois quando ela decide filmara história
do antigo romance Produção francesa de 1986

OS AVENTUREIROS DO BAIRRO PROIBIDO
(Big Trouble ln Uttle China.. de John Carpen-
ter. Com Kurt Ruesell. Kim Cattrall. DenniB
Dum. James Hurltfe VicUr. Wor.g Brlstol (Av,
Ministro Edgar Romero. 480 — 391-4822): 15h.
17h. 19h. 21h (14 anos)

Filme de aventuras Açáo. humor, kung fu.
monstros e fantasmas entram no caminho de
um pacato motoneta, que resolve resgatar uma
Jovem seqüestrada por uma quadrilha Produ-
çán americana de 1086

QUADRILHA DA MÁO (Band of the hand). de
Paul Michel Glaser Com Stephen Carmine.
Diuren Holly e John Cameron Mitchell Art-
C»sa»hopping-3 lAv Alvorada. Via 11. 2 150
325-0746) 15h. 17h. I9h. 21h (18 anos)

Cinco rapates. julgados mcomgiveis sao
condenados a cumprir pena numa colônia onde
aan obrigaocii a sobreviver com seus próprios

realiza uma obra de vôo existencial Yves Mon-
tand e Romy Schneider apresentam pungentes
desempenhos com suas angustiados porsona-
gens
MEMÓRIAS DO CÁRCERE (Brasileiro), de Nel-
son Pereira dos Santos Com Carloa Vereza,
Olõna Pires. Jofre Soares. José Dumont. Nildo
Parente. Wilson Orey. Nei Santana o Ricardo
Clementino Ricamar (Av Copacabana. 360 —

237-9932) 14hl5min. 17h30min. 20h45min
(16 anos.

O fllme retrata o Brasil da dec-oda de 30,
época da repressão política e perseguição a
Intelectuais, um dos quais o escritor Graciliano
Ramos, que na prisão começou a escrever o
Uvro autobiográfico Memórias do Cárcere
NI-JOTCHKA (Nlnotchk»), de Ernst Lubllsch
Com OretaGarbo. Molvyn Douglas. inaClairee
Bela Lugosl Paissandu (Rua Senador Verguei-
ro. 35 — 265 4653) 14h. 18h. 18h. 20h. 22h
(Livre)

Três emissários russos chegam a Paris mos
acabam encantados pela atmosfera excitante da
cidade Para vigia-los vem uma agente super
devotada e intransigente, que lambem mudara
sua conduta ao chegar a cidade Produçáo
americana de 1939.
APOCALIPSE (Apoo-Jipaa) Now). de Francis
Ford Coppola. Com Marlon Brando, Robert Du-
vali. Martin Scheen. rrederte Forreat, Albert
Hall e Sam Botto ns I_ldo-l .lYtua-in Flamengo.
72 — 285-08-42) l&h-Omin. 18h-Omin. Slh
(18 anoe)

Ura oapttào na Guerra do Vletnajn recebe
uma nusaão altamente sigilosa: avançar até a
fr-ontotra oom o Caan toja para matar ua ecro-
nel. oficial que liderava ruas___crv_ noa quai*
saiam vitimas oa próprios americanos. Produ-
ção -unericajO-L.
HVPERSEXUAL (Hypersexuals) de Robert
Houston Com Brooke Fields e Laurie Smith.
Orly IRua Alcindo Guanabara. 211 de ?* a 64,
as lOh. _ih30min, 13h. Mh30mm. I6h.
17h30mÍn". Í9h, 20h3Õmín 

'SabãdoetíõmingoV "

a partir das I4h30nun Scala (Praia de Botafo-
go. 3201 14h. 15h30min. 17h. I8h30min. 20h.
21h30min AstoriRua Ministro Edgar Romero.
236 — 390-2036i I5n. 16h30min. 18h.
I9h30rain. 2ih (18 anosl

Fllme pornô

DRIVE-IN
ASES INDOMÁVEIS (Top Oun). rte Tony Scott
Com Tom Cruise e Vai Klimer Lagoa Dríve-in
(Av Borges de Medeiros l .26 — 2^4-7099:
20h30mm. 22h30m-.n (Livre) A;e amanha

Aventuras de dois alunos da Escola de
Pilotos da Man nha que treinam intensivamon-
te p-ira ser os melhc-es pilotos de av;õea super-
sônicos Produçáo americana de 1986

VIDEO
MOSTRA DE VIDE08 CURITIBAN08 - Exibi
çao do Revolução doe Brasis, de Ailenir Silva e
Fa.ri.guay. un paso a mala, de Anibal Orue
Pozzo. Elol Pires Ferreira. Solango Straube
Staox Hoje, aa 18h30min. na Caaa de Cultura
L»_r» Alvim. Av Vieira Souto. 176 Entrada
franca

JÀ QUE NINOUEM OUVE - Exibiçáo do vídeo
de Jorge Crespo e Antônio Carlos Soares Hoje.
as 21 h30min. na Cas» de Cultur» L»ur» Alvim.
Av Vieira Souto. 176 Entrada franca.
VTDEO BAR — Hoje As ISh, T»nnhaneu»«r
(Festival de Bayreuth. I97H) Aa 18h30min.
Heimat (parte V) As 20h30min. Pin» B»usch
linMito no Brasil) As 23h, Spltting Im»ges
(Cuspindo Imagens). Às 23h30min. Duke El-
lington (The memones of lhe Duke) Hoje. no
TV Bar Clube. Rua Tereza Guimarães. 92

EXTRAS
O TAMBOR (Die Blechtrommel). de Volker
Schlondorfff Com David Bonnent, Mano
Adorf. Angela Winkler. Andréa Farroal « Char
leu Aznavour Hoje. as I7h e 21h nu Aliança
France»* Cop*c_.b_»n__. Hua Duvivier. 43 (18
anos) Entrada franca.

Na cidade de Danzig em 1924. um menino
leva um tombo aos tré» anoa do idade o nunca
mais volta a crescer Tocando tambor sem parar
ele consegue atrapalhar as paradas militan-H
nazistas Produção alemã de 1979
A MORTE PASSOU POR PERTO (Klllsr» Kl»»;.
de Stanley Kubnrk Com Frank Silvara Sumia
Smith e Irvne Kane Sal* Deaosaets Hua Volun-
tano» da Patna. BR - 288-61491 2th Ate
amanha Versão dublada

Lutador de boxe namora uma operaria e
acaba fazendo com que 0 patrão de mi\ii come-
ta um mme Produçáo americana de 19S5

VÍDEO NO OIO Hoje, às 21h. exibição do
Cro«by. Sttlls and Nash No Olg Saladas. Av
Oal San Martin. 629

NÚCLEO ATLANTIC DE VIDEO — MOSTRA
BETTE DAVIS — Hoje. exibição de What ever
happened to Baby Jane", as IBh e _o_ebe! as
l.n Solar Or»ndJe»n de Montigny Rua Mar-

ques do Sáo Vicente. 225 Entrada franca

VIDEO NO CÂNDIDO MENDES — Exibição do
Stop Making 8«n»e — Talking Heads Rua
Joana Angélica. 83 14h. IHh. IHh. 20h. 22h
tí* e sab. A meia-noite Ate domingt).

MOSTRA DE VÍDEOS — Exibição de Mulher
Negr». de VIK. Diamante negro, de VIK. Kall

NITERÓI
AKT-UFF — Ceu Aberto. documentArio de Joio
«alista de Andrade Al ISh. lBhSOmin. 18h.
19h30mln (Livre: Ate domlngr; Panoram» do
olnem» e«p»nhol - Hoje El Nino. com Hector
Alteno Às 21h (18 anos- Entrada franca.

WIND80R (717-6269! Deserto em Flor. com
Jon Voight As ISh. 17h. 19h. 21h (Livrei Ate
domingo.

CENTRAI. (717 0387) _ Salvador, o M»rtlrto
de um povo, com James Woods As 14h30min.
I6h40mm. íehSOmin. 21h (18»nos) Ate do-
min*"
CENTER (71 l-fit.09> Pslcoae III com Antho-
ny Perkin» As Mh.lOmin. 16h30mln.
lHhlOmin. 19h50min. 21h30mm (18 anos)
Até domingo

NITERÓI (717-93221 — Jogo Bruto, com Ar-
nold Schwarzenegger A« 13h30min.
lShSOmin. I7h30mm. I9h30min. 2lh30min
Com som dolby-stereo MB anos! At* domingo

CINEMA 1 17 t 1-9330) -- Fulanlnh» com Ma
nana de Moraes As 14h20min. líthlSmin,
18hl0mln. 20h5min. 22h i 14 anosl At* do-
mintro
ICARAI 717 01201 — Viver o Morrer em Los
Angeles, com William L Petersen As 15h.
17hl0mm. 19h20min. 21h30mm Com som
dolby-stereo. ,ití anos; Ate domingo.

RADIO
JORNAL DO BRASIL
AM »40KH_. ESTÉREO

JBI — Jornal do Brasil Informa - de 2a a sab .
as7h30min. I2h30min. I8h30min e 0h30min
Repórter JB — de 2a a dom Informativo aa
horas certas
Alem dt Noticia - Cem Villas-Scas Cc.r»fi,.&a..
7h55min. de 2* a 6à
VU Preferencial - Com Celso Franco, de 2a a
6* as QhiOmin.
No Mundo — Com William Waack. de 2a a 6' as
Bh25min
N_ Zona do Agrvao — Com João Saldanha, de 2
a 6*. as Bh.5min
Panorama"Econômica —Tra.OnJ__.trva (toonòml- -

co. de 2a a 6* as SMSmin
Os Rumol da Pohtlc» — Com Rcgeno Coelho
Neto. de 2a a 8a. as 9h40mm
A Margem da Noticia — Com Rogério Coei.lo
Neto de 2a a 6". as l7hS0min
A Opini»o do Tougulnhó — Com Oldemario
Toug-inno de 2a a 8a as 12h05rr.in
Encontro com » Imprens» - Dia 12 11 86 aa

Arte Final Jas* — Com Mauncio F.gneiredo
Dom , àa 32b

FM ESTÉREO 99,7MHz
HOJE

20h — Reproduções » Ralo Laser — La Notte —
Concerto para P*»-.'ta cordas e continuo, de
Vivaldi (Blau — 9 IB). Suite Bergama-qus. de
b-_üia'y CZÓ.láü Ko.-rs"~"r7'Ci4'"Klnd-i_)t*H'
Ueder. de Mahler (Chnsta Ludwig — 29 18'.
Sonata em Fa maior, para riolino e piano, K
376 de Mosart ,Grumui_c e Haskil — 14 44); O
Beijo d» Fid» — Divertimento de Str»wtn»ky
iChailly — 23 405 Reproduções convencionai»
8 Sonatas. K tOS. 115. 118. 1 19. 120. 132. 133
• i7.»..do.ScarlaitiiJlirlfp»triç. —.21.03). Si_n:
fonla. op 21 d» Webern (Karajan — IO 05).
Quinteto em si menor, para clarinete e cordas,
op 115. ds Brahms (Kari Lelster e Quarteto
Amadeus — 3640); l_a Foccara — Canzone. de
Cláudio Bramien (Linde Con«ort — 4 OO)

3h
peio telefoneOs ouvintes podem participar

2.14-109 I
Bola Dividid» Com Sandro Moreyra de 2" a
6- as i7hOSmin.
Arvc Final — Variiídades - Com Luiz Carlos
Saroiíi de -a a à". os 2-ft

DANÇA
IST<._ E DANÇAR — Programaçáo vanada
Companhia de Dança, Vibra-Sons. Los Rome
Kib. Grupo de Dança Moderna de Anna Mana
Kmg Corpo e Dança e Si mone Falcão Teatro
do Liceu. RuaFrodence Silva, 88 Hoje. Aa 21h.
Ingressos a CzS 50 OO
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Barbara Sukowa

A missão
O 

grande vencedor do último
festival de Cannes, A mis-
são, de Roiand Joffé, será no

lu FestRio o mais bem acabado
representante da suntuosidade. Es-
se grandiloqüente exemplo de até
onde podem ser explorados os re-
cursos do clnema-lndústria custou
nada menos do que 23 milhões de
dólares e 15 semanas para mostrar,
nas florestas da Colômbia, a llqul-
daçâo trágica das missões Jesuítas
na América do Sul no século XVm.

Rscrito por Robert Bolt, rotciris-
ta das superproduçòes Doutor Jl-
vag* e Lawrence da Arábia, produ-
zkk) por David Puttnam, que, com
o mesmo Joffé, já havia feito Os
grH«s do silêncio, e musicado pelo
náo menos exuberante Ennio Mor-
ricone, A missão é um ambicioso
painel que parece ter querido lnun-
dar as telas com o massacre dos
Índios, depois de fazer o mesmo
com os cambojanos. O autor se
justifica: é melhor agir dessa ma-
neira do que conquistar o gosto
popular com Rambo, por exemplo.

Nos dois filmes, Joffé procura
colocar, atrás da ação, o conflito
moral que se apresenta em situa-
ções-limites como as descritas nas
suas duas últimas obras. Em A mis-
são, Frei Gabriel (Jeremy Irons) e
Mendoza (Robert de Niro), um pe-
cador convertido, lutam com um
dilema. Depois que a Igreja decidiu
fechar as missões e abandonar os

indios à própria sorte, o que fazer:
obedecer a Igreja ou salvar o próxi-
mo? A esse problema de conscièn-
cia, os dois homens responderão de
forma diferente.

A questão continua atual. De-
pois de rodar o seu lllme, JoiTé
custou a desfazer a suspeita dos 300
figurantes indios:

"Eles me perguntaram se eu ia
matá-los depois das filmagens, Jâ
que estáo acostumados a ser expio-
rados e depois mortos".

O mérito do filme talvez tenha
sido tornar populares e reatuallzar
temas como a força do pacifismo
diante da violência, o conflito entre
a Igreja e o Estado e o papel colonl-
zador das missões.

"Quando o padre Gabriel escala
as quedas do Iguaçu para converter
os indios guaranis, mesmo sendo
bom e simples, ele nâo deixa de
levar consigo a morte", disse Joffé.
"Esta dualidade me apaixonou. Is-
to é a coluna vertebral do filme".

Lindo de ver e de ouvir, brilhan-
temente Interpretado e técnica-
mente perfeito, nào há dúvida de
que A missáo tem uma forte coluna
vertebral. O que parece nào ter —
defeito aliás comum nesse tipo de
superprodução — é alma. A emoção
com que Joffé procura envolver ex-
plicitamente as salas de projeção
tende a desaparecer do espectador
quando se acendem as luzes. (Z.V.)

Rosa Luxemburgo
José Carlos Avellar

QUEM 

passou por Os anos de
chumbo guarda certamente na
memória o Jeito seco e ríspido

da Imagem em contraste com o Jeito
apaixonado e tenso dos personagens.
Quem passou pelo filme de Margarethe
von Trotta, por certo, mais que o tom da
narrativa (e talvez mais que a história
narrada), deve guardar na memória al-
gumas imagens do rosto da atriz Barba-
ra Sukowa, que faz Marianne Klein, per-
sonagem de Bcçâo criada para represen-
tar Gudrun Ensslln. Barbara e Margare-
the, mais uma vez trabalhando Juntas,
conseguem em Rosa de Luxemburgo um
resultado forte.

O filme passa na tela com o mesmo
leito seco e ríspido que von Trotta lmpri-
miu ao filme inspirado na prisão e morte
de Ensslin, e Sukowa constrói o seu
personagem outra vez em cima da força
de sua expressão facial. O que Rosa fez
na vida politica da Alemanha no começo
do século, disse von Trotta no debate em

Cannes depois da apresentação do filme,
foi algo equivalente ao que a persona-
gem faz dentro das Imagens em que
aparece: ela se bateu contra um contex-
to conservador.

— Náo quis fazer um filme histórico,
mas mostrar um retrato de Rosa, um
pedaço da história da Alemanha, que
continuamos a examinar para entender
melhor o que se passou logo depois, a
ascensão do nazismo e a guerra. Rosa foi
talvez a primeira vitima do nacional-
socialismo na Alemanha.

Ao flnal, o espectador pode recompor
a fragmentada história em sua ordem
cronológica, ou pode deixá-la assim co-
mo desfila na tela, numa (des) ordem
afetiva que salta de um ponto para ou-
tro, de um tempo para outro, levada pela
semelhança de situações, Impulsionada
pela pergunta que Rosa faz à amiga
Sophie ao se descobrir lutando sozinha
contra a guerra, depois da renúncia me-
drosa dos colegas de bancada: "Serú que
nós duas somos os únicos verdadeiros
homens do nosso partido?"
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As noites da lua cheia, os azares da liberdade

As noites de lua cheia
José Carlos Avellar

POR 

baixo do titulo, Les
nuits de Ia pleine lune, um
provérbio francês: "Quem

tem duas mulheres perde a alma,
quem tem duas casas perde a cabe-
ça". E logo depois as imagens que
contam a história de Louise, jovem
arquiteta parisiense que, para se
livrar do cerco amoroso do homem
com quem ela vive, num aparta-
mento nos arredores de Paris, aluga
um quarto no centro da cidade —
para passar as noites de sexta-feira
com os amigos, para poder sair tar-
de dos bailes e das conversas de bar
sem ter de enfrentar o longo cami-
nho de volta para casa. Terminada
a festa, ela já está pertinho de casa.

Ao lado de Louise está Octave,
casado, com uma fllha, mas meio
interessado nela. Melo interessado
nela como amante e como persona-
gem de um livro que pretende es-
crever. Ao lado de Louise, também,
está Rémy, seu melo-marido —
melo-marido porque ela não se casa
jamais, para, como explica, manter
um pé bem firme no cháo, para
poder guardar uma Indispensável
solidão de um ou dois dias por mês.
Em tomo desse triângulo meio
amoroso (figura que na medida em
que a história avança se torna mais
complexa, passando rapidamente a
um pentágono amoroso), se movi-
menta um drama, com os persona-
gens sofrendo as conseqüências de
suas escolhas. E no meio desse dra-

ma se movimenta a câmera, meio
indiferente ao sofrimento de Loui-
se, Octave, Rémy e seus amigos,
meio irônica, divertlndo-se a valer
com as teorias que eles Inventam
para justificar algo que nem sabem
muito bem o que é.

Louise Inventa complicadas teo-
rias para explicar ao melo-marido a
Importância das noites de sexta-
feira, Rémy inventa outras Igual-
mente complicadas explicações pa-
ra a aceitação do quarto alugado
em Paris por Louise para o necessá-
rio Isolamento; Octave Inventa te
anota em seu cademinho, como
idéias para o Uvro que está escre-
vendo) outras tantas complicações
sobre o sentimento e sofrimento
das pessoas. Todo mundo entende
tudo. Só não entendem o que
sentem.

Os personagens sofrem um bo-
cado e pensam muito e recitam um
arrazoado após outro sobre as rela-
ções afetivas. A câmera, indiferente
a tais explicações, age expontânea
e direta, como se nem pensasse,
olhando da maneira mais simples,
natural e afetiva, divertlndo-se com
o prazer de olhar. O contraste entre
a visão que os personagens têm um
do outro e do mundo como um
todo, e a visão que a câmera tem
deles e do mundo, cria uma Imagem
docemente irônica, como se o nar-
rador nâo tivesse nada a ver com o
sofrimento dos personagens que
narra, mas ao mesmo tempo sentis-
se por eles uma certa ternura.

O Raio Verde
EM 

Le rayon vert. de tnc
Rohmer. urna jovem pari-
sien.se sofre sem companhia

para ptissar as ferias de verão.
Ela entra na história quase co-

mo se fosse uma personairem se-
cundaria, pois no começo do filme.
bem na primeira imagem, a câmera
está de olho em duas outras moças,
que conversam, animadas uma
qualquer coisa que tem a ver com
as ferias que se aproximam, apro-
veitando um Intervalo no trabalho.
O telefone toca, uma das persona-
pens em cena chama Delphine, que
serã o centro da historia e que esta
fora do quadro. Ela entra em cena. e
o que se dá então ê uma conversa
atravessada. As duas personagens
que conversavam sobre qualquer
coisa que tem a ver com as férias
continuam conversando, sem dar
atenção à colega que começa a so-
frer no telefone ao saber que a ami-
ga que estava telefonando náo po-
deria mais convidá-la para a ate
entáo planejada viagem de ferias O
blâ-blft-bla que toma conta da ima-
gem nesse instante dá o tom do
filme.

Fala-se muito neste novo Roh-
mer. e fala-se bem assim como nes-
ta Imagem Inicial, falas superpôs-
tas, atravessadas, entrecortadas.
porque os diálogos sâo todos lm-
provlsados, sem a preocupação de
seguir o bom modelo de dialogo
para cinema ou teatro: Isto é. o
texto nao ê organizado literária-
mente para carregar um significado
especial. As falas nâo sâo dosadas
para se reduzirem ao que efetiva-
mente expressa o pensamento dos
personagens ou do realizador. Em
Le rayon vert. as personagens taga-
relam. bem assim como uma pessoa
qualquer tagarela com outra numa
conversa de rua. falando e falando e
falando, repetindo palavras.

Em resumo, fala-se multo neste
filme que tem ações e personagens
Improvisados e criados em parte
por Rohmer e em parte pela lntér-
prete principal. Marie Rlvlêre. Mas,
como nos filmes anteriores do dire-
tor, o que dá mesmo um sabor
especial a Le rayon vert è a imagem
despretensiosa, sem nenhum da-
queles atrativos espectaculares que
caracterizam o cinema produzido
hoje pela grande indústria. A Ima-
gem é como uma fotografia feita
por um amador durante uma via-
gem de férias. E é este Jeito simples
que leva o espectador a ver melhor
a parisiense angustiada com a pers-
pectiva rie férias sem companhia e
mais as companhias que ela encon-
tra e vai deixando no caminho.
(J.C.A.).

HOJE NO RIO

TEATRO
A CASA DB BERNARDA AUíA — Toxto de
Federico Oarcia Lorca. Dlreçáo. traduçáo e ilu-
nlinaçáo do Roberto Viffnati. Com Maria For-
nanda, Ana Lucia Torro. Maria Helena Pader.
Norma Ooraldy. isolda Cresta o outros. Casa de
Cultura Laura Al»lm, Av. Vieira Souto, 176
(227*2444). 4* e 8a. àa 21h; Báb, às 20h a
82h30mln edom, às lBhe21h. Ingressos de 4a
__,6*edomaCz» 120,00eCz8 100,00; sáb a CzS
160.00.

O 1Ü8TBRI0 DE IRMÃ V AP — Texto de Charles
Ludlam. Trwiu.ão e adaptação de Roberto
Athayde. Dir^&ó de Marília Pera. Com Marco
Nanini e Nei Latorraca. Teatro Casa Orando.
Av. Afranio de Melo Franco, 290 (230-4048).
Ensaio aborto de 2* a sáb. às21h30minodom.
às 19h. IngreesoB a CzS SO.OO.

|-V DE BRAÇOS ABERTOS — Texto de Maria
L»' Adelaide Amaral. Direção de Josó Possi
Neto. Com Juca do Oliveira o Irene Ravache.
Teatro Teresa Raohel. Rua Siqueira Campos.
143(235-1113). De4«a8». às 2lh; vosp. do 5».
às 17h; sáb.. àa 21h30min o dom , ás 19h.
Inirrossos 4a, 5a e dom., a CzS 100.00; vosp. do
8a, a CzS 80.00; 8a o sáb.. a CzS 120,00. Dura-
çáo: lh45mln (14 anoB) Até dia 30.
¦ A desgastada crise decorrente da impossibili-
dado da relação amorosa num casal que so
encontra depois do anoB do soparaçáo serviu do

pretexto a Maria Adelaide Amaral para escre-
ver a sua peça formalmente maia sofisticada.
Os desempenhos do Juca de Oliveira o Irene
Ravache acrescentam ao despojado espetáculo
de Joaé Possi Neto emoçáo e humor, consegui-
dos através de uma integração perfeita no

pai co.

O 
SÁBADO. DOMINGO. 8EOÜNDA — Toxto
de Eduardo di Fillipo. Traduçáo de Millôr

Fornandes. Direçào de José Wlllier. Com Paulo
Oraoindo. Yara Amaral. Ary Fontoura. Renata
Fronzl. Paulo Goulart e outros. Teatro dos
Quatro. Rua Marquês de 8 Vicente. 52 (239-
1095). De 4a a sáb. às21hedom. às 18h o 21h.
IngressoB 4a, 5a o dom a CzS 100.00 o CzS
80,00. estudantes; 8a a CzS 100.00 o sáb o
feriados a CzS 120.00. Duraçào: 2h30min
(Ltvro).
¦ A história de uma famüia que se prepara
para um almoço, o dia da grande refeição e aa
consoquõncia* da *umultuada reunião à mesa
sintetizam a ação de Babado, Domingo, Segun-
da. Maa, para além dessa narrativa, existe a
simplicidade do dia-a dia de uma pequena
humanidade que nào faz heróis. O espetáculo
do José Wilker é popular, simples o comunicati-
vo como desejava que fosse o seu teatro o autor
napolitano Eduardo do Felllpo.

MULHER. MELHOR INVE8TIMENTO — Come-
dia de Ray Cooney Adaptação de João Bethen-
court. Dlreçáo de José Ronato. Com Otávio
Augusto. Maria Isabel de Lizandra, Cristina
Mullina. Rogrôrio Cardoso e outros. Teatro Va*
nuooi. Rua Marquês de S. Vicente. 52 (239-
8545) De 4a a 8a. às 21h30min. Báb. às 20h e
22h30mln e dom. ás I9h e 21h30mln Ingres-
¦os 4a. 5a o dom a CzS 80.00 o 8a a CzS ÍOO.OO o
sáb a CzS 120.00. Duração: 2h. (18 anos).

A DIVINA CHANCHADA — Musical de Vicente
Pereira. Dlreçáo do Jorge Fernando Com Loui-
se Cardoso, Oullherme Karan. Duse Nacaratl.
Cláudio Oaya. Marcos Alvisi o outros Teatro
Nelson Rodrigues. Av Chile. 230 (212-5272)
4a. 5a e 8a. às 21 h; sáb. às 20h o ás 22h30min,
dom. às I9heàs21h30min Ingressos4ao5*.a
CzS 80.00; 8a e dom. a CzS ÍOO.OO, sábs a CzS
120.OO.
NOSFERATU — Texto de Janice Theodoro da
Silva Direção de Moacyr Ooes. Com Augusto
Júnior. Oilda Cuzzi, Leon Goés Mônica Rogo-
zínskl. Wagner Ferrara e outros Toatro Caoü-
da Becker, Rua do Catete. 338 (285 9933) 3a o
4a. àa 21h. Ingressos a CzS 80.00 o CzS 80.00.
estudante Hoje. após o espetáculo, debate com

p,professor .Roberto Santos.

QUALQUER MANEIRA DE AMOR VALE A
PENA — ColetAnea de textos de David Parker.
Vianinha. Arnaldo Jabor. Fassbinder e I__eilah
Assumpção Orientação de Roberto de Cleto
Com os atores da UNI-Rio Centro ds Letras o
Artes da Unl-Rlo. Av Pasteur. 438 De 4a a 8a.
àa 20h. dom . às 17h e 20h. Entrada franca

O FILHO DA DULCE — Comédia de Maria Lucia
Dahl Dlreçáo do Júlio Mauta Com Mana Lucia
Dahl o Ricardo Oraça Moio Zeppelin Café Tea-
tro. Estradado Vidigal. 471 (2741549) 4a e 5a
às 22h Couvert a CzS 50.00 Consumação a CzS
SO.OO

PEDRA, A TRAQEDIA — Texto de Mauro Rasi.
Viconte Pereira e Miguel Falabella Direçào de
Ari Coslov Com Analu Prestes, Thelma Reston.
Stella Freitas e Isaac Bornat Teatro Cândido
Mondes. Ria Joana Angélica. 63 (227-9882).
4a, 5a e8a. áe 21 hriOrmn Sábado», ás 2 1 h.lOmin
e meia-noite Domingos às I8h30min e tílh.
Ingressos de 4* a fl* e domingo, a CzS 60.00 e
sab. aCz$ 70.00 Duração lh20min. (16 anos)

FÉRIAS EXTRACONJUO AIS- Comedia de Do-
nald Churchü! e Peter Yeldham Direçào de

Attilio Riccó. Com Ewerton de Caatro. Tamara
Taxman. Mario Cardoso, Claudia Jlmenoz, Su-
zane Carvalho. Adele Fátima e Henrique Tax-
man. Teatro da Praia, Rua FranclBCO Sá. 88
(267-7749). De 4* a 6a e dom, as 21hlSmln sáb,
ãa 20h e 22h30mín e vesp de dom. àa 18h.
Ingressos 4a a CzS 80,00; 5a e dom. a CzS
ÍOO.OO e 0a o sáb. a CzS 120.0O. Duração: 2h.
(16 anoa).

TRAIR E COCAR... & BÓ COMEÇAR — Toxto do
Marcos Caruso. Direção de Attilio Ricco. Com
Angela Leal. Marilu Bueno, Elisãngela, Fátima
Freire, Adriano ReyB e outros. Toatro Prinoosa
Isabel, Av. Princesa Isabel, 188. De 4a a 6a o
dom. às 21hl5min; sáb. às 20h s 22h30min;
vesp de dom. àa 18h. IngressoB 4*. Ba e dom a
CzS 80.00; 8a e Báb a CzS 90,00. Duraçào: 2h (18
anos).

O PERU — Comédia do Oeorge Feydeau. Adap-
Lação de Juca de OUveira. Diroção de José
Renato. Com Francisco Milani. Roberto Azove-
do. Felipe Carone. DJenane Machado e outros.
Teatro Olnástloo. Av Oraça Aranha, 187 (220-
8394). De 4a a 8a. às 21 h; sáb. ãs 20h o
22h30min; dom às 18h o 21h. Ingressos 4". 5a
e dom a CzS 80.OO; 8a o sáb. a CzS 80,00 Dura-
ção: 2h (18 anos).

A DANÇA DOS SI0N08 — Texto, direção o
coreografias de Oawaldo Montenegro. Com Os-
waldo Montenegro. Mongol. Madalena SaUes,
José Alexandre, e outroa. Toatro da Oalerla.
Rua Senador Vergueiro, 92 (225-8848). 4a e 5a.
às 21h30min. Ingressos a CzS 100.00.

EQUU8 — Texto de Peter Shaffer. Direção de
Shimon Nahmias. Com Luciano Maia. Expedito
Barreira. Llndonberg Vieira. Valéria Rowena.
Roborto Lima José Roberto e outrOB. Teatro do
Seso da Tljuoa. Rua Barão de Mesquita. 530
(208-5332). De 4a a 8a. ãs 21 h; sáb. ás 20h o 22h
o dom. ãs 20h. IngresBOS 4a o 5a a CzS BO.OO; de
6a a dom a Cz* 80.00. Comerciários e classe a
CzS 40.00
ESTÚDIO NAOASAKI — Apresentação de tea-
tro e música com argumento e direçào de Ha-
milton Vaz Pereira. Músicas do Zé Renato,
Cláudio Nucci. Mimi Lessa e Hamilton Vaz
Pereira. Com Lena Brito. Patrícia Pillar. Zé
Renato e outros Toatro Cândido Mondes, Rua
Joana Angélica. 63. De 2a a 4a. ãa 2lh30min.
Ingressos a CzS 80,00.

DONA ROSITA 80LTEIRA — Texto do Fodorico
Garcia Lorca. Traduçáo de Carloa Drummond
de Andrade. Direção de Ary Coslov. Com Nei-
son Dantas, Ana Rosa. Elza do Andrade, Mari*
lia Barbosa, e outroa. Teatro Dulcina. Rua
Alcindo Guanabara, 17 (220-6097). De 4a a sáb,
às 21h; dom. às 19h; vesp. do 5a, às 18h.
Ingressos 4* a CzS 60.00; 5a, 6a e dom a Cz$
80.0O e CzS flO.OO. estudantes; aáb a CzS 80.OO.
Durante este mès as pessoas de nome Rosa que
comparecerem acompanhadas, tém entrada
gratuita.
DIREITA. VOLVER — Comédia do Lauro César
Muniz. Direçào do Roborto Frota Com Mauro
Mendonça, Rosamaria Murtinho, Priscila Ca-
margo. Elcío Romar e Ana Maria Nascimento
Silva Teatro Mesbla, Rua do Passeio. 42 (240-
8141) De 4a a 8a. ãs 21h. vOBp 5a. às 17h, sáb .
às 20h o 22h30min o dom , às 18h o 20h
Ingressos 4a e 5a. a CzS BO.OO; 8a o dom . a CzS
BO.OO e sáb . a CzS 100,00 Duração: lh45min
(18 anos).

LILY E LILY — Texto de Barillet e Orédy.
Tradução, adaptaçáo e direção de Joào Bethen-
court. Com Eva Todor. Milton Carneiro. Hoho
Ary. Ida Gomes e outros. Teatro do Copacabana
Palaoe. Av Copacabana. 291 (255 7070) 4a. 6a
e sáb . às 21h30min; Sa. as 17h e 21h30mln.
dom., às 18h e 21h30min Ingressos 4a, 5a e
dom a CzS ÍOO.OO, 6a e aáb. a CzS 120.00.
Duração 2hl3min (14 anos)

MEMÓRIAS DE UMA CAFETINA — Texto e
direção de Bngitte Blair Com Alex Mattos, Jair
Pinheiro. Walter Coqta. Patrícia Blair e outros.
Teatro Serrador. Rua Senador Dantas. 13 (220-
5033) De 4a a dom. ãa íshsrvmin e aihlBmin.
Ingressos de 4a a 8" a CzS 80.00 e sab e dom. a
CzS 8O.O0 Duração ih30min (18 anos)

OS MELHORES ANOS DAS NOSSAS VIDAS —
Texto de Domingos Oliveira. Lenita Ploncyns-
kie Joaquim Assis Direção de Pnscilla Rosem-
baum e Domingos Oliveira 

"Teatro 
Olauce Ko-

cha. Av Rio Branco. 179 (2200250) De 4a a
aab. as 2th Domingos, ãs 19h Ingressos 4a e
5a a CzS BO.OO. de 6a a Dom a 80.OO

UMA TRANSA MUITO LOUCA - Toxto de Bill
Manhoff. Adaptação de direção de Geraldo
Queiroz Com Rubens de Falco e Elaine Cristl-
na Teatro SENAC. Rua Pompeu Loureiro. 45
(256^641! De 4a a sab, as 21h30mm vesp 5a,
ãs 17h Dommgos. as 18h e 21h Ingressos de
4a. 5* e domingo a CzS 10O.00 8a. sábado o
feriado a CzS 120.00. vesp. 5a a CzS 80,00 (14
anos)
EL ORANDE DE COCA-COLA — Texto de Ron
House. Diz White. AlanShearman e John Nevil-
le-Andrews Adaptação, direçào o cenografia de
Naum Alvos de Souza Com Pedro Rangel.

Diogo Vilola. Zozé Polessa. Raul Oazola e Oui-
da Viana. Toatro de Arena. Rua Siqueira Cam-
pOB. 143 (235-5348). 5a e 8a. às 21h30min, sáb
ãs 20h o 22h30min; dom. às 18h30min o 21h.
Ingressos 5a a CzS ÍOO.OO; 8a e dom. a CzS
120.00; sáb. a CzS 50.00.

QUATRO MENINAS — Texto de Louise May.
Adaptação de Lenita Plonoznki e Adriana
Maia. Direçào e cenários de Carlos Wilson, com

Junqueira o outros Teatro Clara Nunes. Rua
Marquês de S Vicente. 52370 (2740806) Do
4a a 8a. às 21h. sab . ãa aoh e 22h30mln; dom..
ãs I8he21h. Ingressos 4a o 5a. a CzS 100.00.6a
o dom., a CzS 120,00, aab . a CzS 150.00.

UM ORITO PARADO NO AR — Texlo de G.mli-
francesco Onarniere Direção do Manoel Alva-
ro. Com o grupa Camaradas do Camarim Ro-
naldo Reis. Delorme Júnior, Jaime Berenguor o

TELEVISÃO
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Ana Rosa, Denise Izecksohn e Denise Barreiros continuam
em cartaz com a peça D. Rosita. a solteira. Durante o més de
novembro as pessoas de nome Rosa, que comparecerem

acompanhadas, têm entrada gratuita 

Silvia Buarque. Cristina Louvlane e outros
Toatro Vanuooi. Rua Marquês do S Vicente. 52
(239-8545). De 4a a sáb. às 17h o dom. ãs
16h45min. Ingressos a CzS 50.00.

RAPAZE8 -- Texto de Ronaldo RetB Direção de
Yvone Hoffman. Com Rubens Araújo. Lurdes
Moraes. Samantha. Sérgio Maia o outros Te»-
tro Alasoa. Av Copacabana. 1241 (247 98421
De 4a a 8* e dom às 21h30min. sàb. aa
20h30mine22h30min;dom, ãs 19h Ingressos
4a. 5a o dom a CzS 70.00. 8a a CzS 80.00. sab a
CzS 100,00 Duração: lhSOmin (18 anos)

NINOITÉM PAOA, NINGUÉM PAOA - Texto de
Dario Fo Traduçáo de Maria AntontPta Corri o
Regina Vianna Com Aríete Sales. Flávio Oal
váo. Clansse Dorzié. Edgard Aranha. Fábio

EXPOSIÇÕES
A QUESTÃO INDÍGENA NA CONSTITUINTE
— Objetos de cerâmica, fibras vegetais e instru-
mentos musicais Espaço Cultural Sérgio Por-
to, Rua HumaitA. 183 Diariamente, das lOh às
22h Último dia
PROGRAMAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL
8EROIO PORTO — Mostra de pintura pnmili-
va. do Nelson Sargonto e Guilherme de Bnto.
Mostra de fotogra«S,'s sobre dança brasileira, do
Emanoel Coutinho Mostra de fotografia da
gente do povo. do especialista em cultura ne-
gra. Januário Oarcia. Mostra do peças autõnti-
ca do Museu do Índio. A visáo do Cristina
Feiicio dos Santos sobre o Barro Gravura o o
Afro Espaço cultural Sérgio Porto, Rua Hu-
maita. 163 Diariamente, das lOh as 18h Ato
amanha.

CASA DA FLOR — Exposição com cerca de 60
fotografias e uma planta baixa da Casa da Flor,
toda feita em cacos pelo artosão Gabriel Joa-
quim dos Santos Fotografias e pesquisa de

- Amólia Zaluar. Solar arandjoa-nde MonUprny.
Rua Marquês do São Vicente. 225 De 2a a 8a.
das 9h às 2lh Sábados, das 9h ãs uh Ate
sabfulo
E8CULTURAS EM TERRACOTA — Exposição
das peças de 31 terracotistas liderados pela
professora Marly Faro Shoppng Cassino
Atlântico. Av Atlântica. 4240—Io sub-solo De" 
2a"a aábado.' das 9 às 21h Até domingo"

PABLO MANN8 E CARMEN 8ARUE — Exposi-
çào de marionetes esculpidas dos artistas ohíle-
nos Galeria Espace — Maison de France. Av
Pres Ar.tonio Carlos. 58 — 4o andar De 2a a 8a.
das 9h ãs 17h Ate dia 28

MOSTRA DE CERÂMICA — Ia Exposição Cole-
tiva de Cerâmica da Associação de Ceramistas
do Rio de Janeiro Diferentes propostas partin-
do de um ui-.lco material, no caso a argila
Espaço BNDES, Av Chile. ÍOO De 2a a 8*. das
Oh ãs lOh Ate dia 28

AS ELEIÇÕES DAS CONSTITUINTES DO BRA-
SÜ^REPUBUCA — Exposição de 220 peças
distribuídas em 21 painéis. 9 vitrines e 30
chaasis mostrando a história das constituintes

CANAL 2
8:00 Teleourso Io grau
8:15 Teleourso a" grau
B.SO TVK na Esoola — Para professores
8:46 Família Byte — Informática
9_O0 TVEnaKsoola—PréH>eoolarà4*sériedo

Io grau
10:88 TVK na Esoola — Da 5' a 8a séria do Io

grau
11:80 Teleourso Io Orau
lí:OB Teleourso a" Orau
18:SO TVK na Esoola — Para professores
18:35 Família Byte — Informática
lS:SO TVK na Eaoola — Pr»-«scolar à 4* sene

do Io grau
14:85 TVK na Esoola — Da 5" a 8a «Orlo do Io

grau
1B:40 TVK na Esoola — Para professores
16:00 Bam Oaiur» — Jornalístico
18:30 Baúde e Medlolna — Hoje Distúrbios dn

orfiaolmento
19.10 Reino Selvagem — Hoje Terras seira-

gen*: no*»* herança
80:00 Eu Sou o Show — TrajetOna de um artis

ta Hoje Paulinho da viola
8O:80 KnololopAdlaBritânica— Hojo Rook — o

•ora da pesada
81:00 TVE Notiolaa — Noticiário local
81:80 MPB — Hoje Fátima Quedes
88:80 O Jornal das Des — Noticiário
83J10 1986 — Noticiário

0--80 Ku Sou o 8ho» — TrajolOna do um artis-
ta. Hoje: Wando

l.-OS Boa-Notle de Jonas Resende

outros Teatro do América. Rua Campos Sal les.
118 3a. 4a. àa 2 1 h Ingressos a CzS 50.00 o CzS
4O.00. estudantes.

A Associação Carioca de Empresários Teatrais
coloca a venda um suas agências ingressos a
preços do bilheteria, de todas aa peçaa om
cartaz no Rio. com entrega a domicilio, sem
acréscimo no prOçblAà agências funcionam no
Rio-Sul (de 2'1 a sab . daa lOh às 22h). na Pça N
Sa da Paz (rie 3a a dom . das lOh às 22h) o no
Lgo ria Carioca (rte 2a a 8a. das lOh às 18h). o o
telefone para Informações 6 542-4477 Os pos-
tos da Potrobras da Catacumba. Rua Dois d»
Dezembro. Aterro do Flamengo. Saror no Cate-
te. Quebra-Mar na Barra e Tocantins em Niterói
também venderão ingressos, com S1^- do abati-
mento, durante este mês

CANAL 4

u;i ao Momsnto Eoonômloo — JornailsUfxi
83 a» Jornal da Manchete (8a Edlvào) — NoU-

ciário

CANAL 7

no Brasil Casa ds Rui Barbosa. Rua Sáo Cie-
mente. 134 De 2,la sábado, da» íoh as 17h At*
dia 29.

8E CRIA ASSEM — Trabalhos om cerâmica o em
madeira de treze artesãos de Jua7oiro do Norte,
Ceara Pe de Boi Oalerla de Artesanato. Rua
Ipiranga. 55 De 24 a 8a. rias Bh as 19h Sábado
atá as 13h Ate dia 29
CLÁUDIO ANDRADE — Talhas coloridas com
ervas queimadas. Dtanamente. daa lOh ãs 22h,
na pérgula do Copacabana Palaoe. Av Atlânti-
ca, 1702 Ate dia 30

AOUAS E BARROS — Esculturas têxteis de
Romuald e Jacque Museu Histórico da Cidade.
Estrada Santa Marinha, a n° De 3* a domingo.
das 12h as 18h30m Ate dia 30
CARTAZES DE JOSEF FENNEKER - Cartazes
de cinema da Republica de Weimar Cineclube
Estação Botafogo Rua Voluntários da Patna.
88 Diariamente, das 16h â meia-noite A se-
gunda parle da exposição estará em cartaz ate
dia'30'

ARQUITETURA — Exposição com fotos de pro-
jetos e maquetes dos arquitetos Carlos Maximi-
liano Fayete Siegbert Zanettini Espaço Hunter
Douglas do Centro Empresarial Rio. Praia de
Botafogo. 228 De 2a a 8a. daa 14h as 18h Ate

__dl» 30  ._. 
FORMA E FUNÇÃO — A arte como utilitário —
trabalhos .ie materiais diversoo Oalerla ViUa
Riso. Estrada da Gávea. 728 Do 2* a sábado.
úah 14h ãa 19h Ate dia 6 de dezembro

PERNAMBUCO DE OLIVEIRA — Originais de
desenhos de figurinos o cenografias, fotos e
depoimentos ao Inacen De 3* o 8a. daa Uh as
21h Sábados e domingos, das lOh ãs 21h.
America F.C., Rua Campos Sales. 118 Atêdla7
de dezembro
FULVIO NANNI — Exposição do designer pau-
;ista Móveis e objetos utilitários de decoração
Espaço Expressão Oalerla de Arte Utilitária.
Rua Marquês de Sao Vicente. 188 — sala 10S
De 2* a d*, das Oh ia lOh Sábados, daa Oh aa
l3h. Ate dia 13 de dezembro

•:SO Teleourso 1° Orau
40 Teleourso 8° Orau
oo Bom-Dia BrasU

7:30 Bora DU Braail — Rapriae
OO Xou da Jf.ua* — Infantil

ia a» RJ TV — Nouciario local
18:40 Olobo Bsporle — Noticiário esportivo
13:00 Hoje — Noticiário
13:80 Vele » Psna Ver ds Novo — Novela LItt»

para voar
1480 Be—áa <U Tarde — Kilme Aa aventuras

de BaülBaba
1640 Bsssto Aventura — Senado. B.W.A.T.
17:13 Tsletema — Episódio da semana. Ae

mãoa qua tocaram am Daua
1T.-50 Looomoilvaa — Ritpnae da novela
18 48 Hipertensão — Novela de Ivani Ribeiro
19:40 RJ TV — Notician.i local
1Q:B& Jornal Naolonal — Noticiário nacional o

Internacional
ao ns Roda ds Poso — Novela de Lauro Ceear

Munia
81 XO Olobo Repórter — Jornallstloo
88:13 Palxáo de verAo — Minissérie
¦ 3:10 Jornal da Olobo — Noticiário
•3:40 RJ TV — NoUciãrtc local
¦8:33 Oa OoU da Rodada
OO: 10 Campeóee de Bilheteria — Filme A rida

Intima da quatro mulharaa

EduoaUvo
-Programa

CANAL 6
8:30 PnrgTar^^?*" Educatlra
BOO Sessin Animada — Desenhos

18*0 Manohete Esportiva (1° Tempo) — Nou-
etário esportivo

18:30 Jornal da Manohete (Ediçáo da Tarde) —
Noticiário

1SOO C16 Para oa íntimos — Vanedadee
14 OO Romanos da Tarda — Repnae da novela

Marqueee de Santoe
13:00 Clne-AoAo— Seriado Mlasáo hsrtloa
1600 Lupu Llmplm Clapá Topo — Infantil
19:00 Manoheta Saporüva — Noticiário"
19:13 Rio sm Manchou — Notlc-ário local
19:30 Tudo ou Nada — Novela de Joaé AntAiup

de Souza
ao ao Jornal ds Manohete (1* edl«áo) — Noti

ciário
81:80 Mania da Querer — Novela de Silv&n
P&0Z4O " '""

88:80 Um Toque da Claaaa — Musical

8:30 QuallfloaçAo Proflaalonal -
6:45 Programa Jimmy Swacgart -

roUffioao
7:13 Café Beplrítual — Religioso
7:30 O Despertar d» P« — Relltrloeo
BOO TV Fofáo - Infantil

10:00 Ela — Pmfjrama feminino
11:88 Boa Vontads — Programa relllflooo
1B OO Ea poria Total
lu uo Eaporte oompacto — Noticiário
13 OO Fórmula ünloa — Vanedadee
14:00 TV Polào — Infantil
IB.OO TV Criança — Protrrania infantil
1SOO Chips Senado
19:00 Olhar da Marusia — Jornalístico
18:OB Jornal do Rio — Notlclarto local
18 30 Jornal Bandeirantes — Notlciáno oacio-

nal e internacional
SO oo Dtnbalro — Indicadorea aoonômiooa
80:03 Oito ShowMarllla Oabl Oabrtela - Va

riedade»
81:80 Tampo* Douradoa — MiniaaAne alemá
88:30 Hrmail Kxportaçáo — JornallaUco
83 OO Canal Urra — Jomallatico
OO OO Jornal da Amanha — Noticiário
oo no Entra Amiiroa — Musical
OO80 riaah — Jornalístico
OOBB C Oordo e o mimara — Humorístico

CANAL 9
» OO Qualificação Profla*tonai
9 IS A Hora da Euoarlatia — Rellffioao
9 30 Iff-raja da Oraça — Rallffloao

iooo Poaao Crar no Amanha — Rellgloao
io. :b Tartarujr* Biruta — Daaenho
10 30 Aventura ua Quatro Ventos — Do-

cumanlárto
11 OO O Mundo ê Paquano — Documentário
11.30 Em Tampo — Programa de entravlatAa
í a OO Raoord am Notiolaa — JornalisUoo
ís-oo Reoord noe Eaponee — Notlciáno
1330 A Moda da Caaa — ProgTama de cull-

nárta
13:48 Cornar Bam — Programa de culinária
14 oo Faria* no Aoampamanto — Seriado
14 30 Tartaru«» Biruta — Oeeenho
14:43 Oa Doía Caralaa — Deaanho
18:00 Royar Rangat — Deaanho
í r. .io rábula da Ploraata Verde — Daaenho
1 «OO O Oènio Maluoo — Daaanho
16:30 Cachorro Lobo — Daaanho
17 oo Ultraman — Sariado
17:30 O Reg i seso de Ultraman — Senado
18:00 Vlbraçáo — ProgTama joram
1S:30 Assim é a Vida - Séne filmada
14 OO Jornal da Reoord — Notlciáno
19:30 rértaa no Aoampamanto — Documenta-

rio
UOOO Oa Riooa Também Choram — Novela
81 oo Informa Koonámloo — Jornaliattoo
81 ilO Bang-ftang á Italiana — Filma Dualo da

bra voa
83 oo Encontro Maroado — Programa da ent_ns-

vista*
Oo OO Última Palavra — Religioso oom o Pa*-

tor Miguel Ângelo

CANAL 11
7:13 Petatl Pelais — Educativo
7 30 Oalo Poli* — Deeenhoe
h oo Baaaáo Daaanho — Seleçáo de deaanhoe

anirnadoa a brincadeira*
14.30 Vida Roubada — Novela
18 30 So Vooé — Novela
18:30 Sessáo OeeenhoBoeo — 2* sessão
18.13 Carrooel — Deaenhoa
1843 Jornal da Cidadã — Notlciáno local
1». 13 Jornal NotJoentrn — Notlciáno nacloiml .

a internacional
19-.4B Bhow da Lucy — Senado
«oi» Batoriaa Polioial* — Seriado
81:13 A Pantera Cor da Roaa — Daaenho
81:80 Caldelráo da Bona — Snrtaio
81 :S5 E*quadr*o Claaaa A — Senado
88:30 Carro Comando — Senado

¦ «a ;»ü BaUaoy - Seriado -*- -  —
chi io Jornal 84 Horas — Notlciáno

A programação a oa horários sao da responsabilidade daa emlaaoraa.

As indicaçõt:-^ aao de Wilson Cunha temem»'. Macksen Luiz (teatro).
Reynaldo Roeis Jr tartes plasticasl. Diana Aragáo ishowi o EUana Yunes (cnançasi

CLASSICARINHO? ^i^^^^l
Dl UM ALÔ,
MEU BEM. 580-ttdd

ANUNCIOU. VESDELS
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ra só "yeah-yeah-yeah".
Mas era ótimo
Oroquezinho 

que dominou a
Inglaterra no Início dos
anos 60 nôo revolucionou

nada, nâo produziu qualquer gran-
fie letra ou melodia, nem lançou um
LP marcante — mas experimente
colocar um disco do Dave Clark
Five, por exemplo, aquele em que
ele canta Glad ali over de um lado
e Catch us if you can do outro, e
ainda está lá, mais de 20 anos de-
pois, toda a fantástica e excitante
alegria que preparava os Beatles, a
minissaia, a op-art e a revolução
sexual.

É o que o Crepúsculo de Cuba-
táo (Barata Ribeiro 543) vai fazer
hoje a partir das 22 horas — deixar
rolar discos e vídeos de grupos co-
mo Dave Clark, Herman's Hermits,
Animais, Gerry and the Pacema-
kers, Wayne Fontana and the Mlnd-
benders, Swinging Blue Jeans,
Freddie and the Dreamers, Zom-
bies, Searchers, Klnks. Who, Bea-
tles, Rolling Stones, Hollies e ou-
trás delicias. Eram rapazes prinei-

palmente de Liverpool tentando fa-
zer com que o rock atravessasse o
Atlântico, perdesse o acento negro
e ganhasse uma forma local.

Teve de tudo. The Animais e
Manfred Mann puxando pro blues,
Freddie and the Dreamers lnven-
tando passinhos ridículos, Oerry
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Os Herman's Hermits e os
Beatles deram a forma do
rock inglês no início dos
anos 60

and the Pacemakers vendendo sa-
carina em baladas melosas com
Ferry cross the Mersey e Dave
Clark marcando a bateria com uma
simplicidade e força definitivas. Ao
fundo os Beatles e os Rolling Sto-
nes iam mexendo com os mesmos
elementos e dando complexidade
eterna ao "yeah-yeah-yeah". Foi o
que ficou, pelo menos para os cri-
ticos.

A Beat party do Crepúsculo cru-
zará toda a madrugada tocando
exclusivamente hits como Do w_h
diddy diddy, There's a kind of
bush, Hippy bippy shake, The ga-
me of love, The house of tbe rising
sun, Don't let the sun catch you
crying, Georgy girl, Satlsfaction e
Love me do. Quem quiser pode ir
fantasiado de teddy boys ou roe-
kers, a juventude inglesa desses
tempos. Vai bem ainda um temi-
nho apertado de quatro botões e a
gola redonda que os Beatles consa-
graram. O cabelo, claro, com franji-
nha e curto na nuca.

Efrem Zimbalist Jr. e Jane Fonda em A vida intima de
quatro mulheres
FIZJuOSS DA TV

Discutindo
sobre sexo
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Paulo A. Fortes

UM 

dos mais atuantes
realizadores de Holly-
wood, George Cukor

tem sua carreira indissolúvel-
mente ligada à própria história
do cinema americano. Chegou
à meca do cinema nos primor-
dios do som, foi roteirista de
Ernest Lubitsch e dirigiu bons e
maus filmes, sempre com com-
petência e talento. Entre seus
melhores trabalhos estão Nasce

uma estrela, My fair lady, Jus-
tine. Dirigiu Marüyn Monroe,
Judy Garland, grandes es-
trelas.

A vida íntima de quatro
mulheres (TV Globo, OhlOmin)
é um de seus trabalhos menos
conhecidos. Filme de encomen-
da, conta no elenco com a entáo
novata Jane Fonda e constrói
uma história em cima dos "rela-

tórios sobre a sexualidade" tào
em moda nos Estados Unidos
desde que foi publicado o famo-

JORNAL DO BRASIL

so Relatório Kinsey, em 1949.
Uma das ferramentas no pro
cesso de mudança do compor-
tamento da sociedade america-
na, estes relatórios mexeram a
vida de muita gente que teve
sua privacidade colocada a nu,
de forma muitas vezes antií-ü-
ca. É o que acontece com as
quatro mulheres deste fllme.
que não foram mais as mesmas
depois de responderem às per-
guntas dos pesquisadores. O
enredo é fraco, mas o fllme se
salva graças à performance do
elenco e à mão firme de George
Cukor na direção.

AS AVENTURAS DE KAJJI BABA
TV Olobo — 14h30min

(Tb_ adve-Uure- of HjkjJI Babai produ-
çáo amerícaru» de 1954. dirigida por
Don Wise Elenco- John Ot.rvk_. Elaine
Stewart. Phomas Oomez. Amanda Bla-
ke Cor (01 min).
Aventura Pobre e romântico barbeiro
(Derek) da abnsro a jovem prinoena(Ste-
wart). que fugiu de mu castelo para nao
ter de se caaar com herdeiro de trono
vizinho, a quem náo ama

DUELO DE BRAVOS
TV Record — 21htOmin

(Qunflffht) produçáo americana dirigi-
da por Lainont Johnson Elenco Kirk
Douglas. Johnny Cash. Karen Black.
Cor.
Western Pistoleiro aposentado (Dou-
(fias) vai viver em paz com a família em
pequena cidade do Texa.. Mae surge
um antigo rival (Cash) que o desafia
para um duelo mortal, em praça pu
blica

A VIDA INTIMA DE QUATRO
MULHERES

TV Olobo — OhlOmin
(The Chapman Report) produçáo ameri-
cana de 19r)2. dirigida por Oeortr»
Cukor Elenco Jane Fonda. Claire
Bloom. Qlynnia Johns. Ty Hardtn.
Shelley Wlnters Cor tiasmin)
Melodrama Conceituado psicólogo
(Andrew Duggan) escrevo relatório so-
bre o comportamento social, revelando
aos poucos a intimidade de quatro mu-
lheres ricas de Los Angeles

HOJE NO RIO

SHOW
LEO JAIME — 8how de lançamento do Lp Vida
Difícil do cantor e compositor acompanhado de
banda. Toatro Ipanema, Rua Prudente de Mo-
rale, 824 (247-0794). De 4» a dom. àa 21h.
Ingressos a Cz$ lOO.OO. Até dia 29. Estréia
hoje, para convidados.

SEMANA ZUMBI DOB PALMARES — Progra-
maçáo de 4", Bale Olorum Baba Min. Jards
Macalé e Gilberto Oil. Às 21 h, no Ciroo Voador,
Lapa. Ingressos a C'_S 30.00.

0 ENCONTRO INTERNACIONAL DE ARTE
NEGRA — KIZOMBA — Programação de hoje,
áa 18h. Escola de Samba Mirim Império do
Futuro, àa IOh, grupo Amandla Representa-
tlon Ano, da África do Sul e às 21h30min,
lançamonto do Lp Batuqueiro de Martinho da
Vila. Na UERJ, Maraoanà.

CHUBBT CHECKER — Show do oantor ameri-
cano. De 3* a a", às 23h, no Soalm I. Av. Afrânio
de Melo Franco, 296 (239-4448). Ingressos a
Cz» 400,00.

LUZ DO SOLO III — Apresentação dos pianis-
tas Wagner Tiso e Joào Carlos Assis Brasil. De
3» a 5*. às 21h30mln. no Golden Room do
Copacabana Palaoe. Av. Atlântica. 1702. (267-
1818) Ingressos a C_$ 200.00.

PROJETO PIXINOÀO — A cantora Diana Pe-
queno apresenta Anna. Lucinha Lyra e a Ban-
da Imaginária, de Natal. Sala Sidney Miller.
Rua Araújo Porto Alegro, 80. De 3* a sáb, às
18h30min. Ingressos a Cz$ 20,OO. Até sábado.

DUO VIANA-8TANECK — Apresentação do vio-
lonista e do gaitista. Programa clássico o popu-
lar. Sala Funarte, Rua Araüjo Porto Alegre. 80.
De 3* a sáb.. às 21h. Ingressos a Cz$ 20,00. Até
sábado.
ALCIONE — Show de lançamento do LP Fruto o
Rais da cantora acompanhada de conjunto.
Teatro Joáo Caetano, Pça Tiradentes, s/n° (221-
0308). De 2a a 6*. às 18h. Ingressos a Cz$
26,00. Até sexta-feira.

SEIS K MEIA — Show do cantor Moreira da
Silva acompanhado de banda. Teatro Carlos
Oom», Pça Tiradentes, s/n° (222-7581). De 2a a
6a. às 18h30min. Ingressos a CzS 25,00. Até
dia 28.
OAROANTA PROFUNDA — Apresontaçáo da
orquestra do vozes aob a regência do Marcos
Leite. Direçáo do Pedro Paulo Rangel Toatro
de Arena, Rua Siqueira Campos, 143 (235-
5348). De2aa4a.às21h30min. Ingressos a CzS
80,00.

HUMOR
COSTTNHA DR. K7 — Espetáculo de humor de
Emanuel Rodrigues e Lauretti Guzzardi. Com
Continha, Teatro da Cidade, Av. Epitácio Pos-
soa, 1664(247-3292). Do 5a a sáb. ás 21hl5mln
e dom, ás 20h. Ingressos a CzS 150,OO.

RI MELHOR QUEM RI BEMVINDO — Show de
humor com texto, direçáo e interpretação do
Bemvindo Sequeira. Direçáo musical de Caique
Botkay. Sobrado do Viro da Ipiranga. Rua
Ipiranga. 54 (225-4782). De 4a a 6". às
21 haotnin; sáb às 20h e 22h: dom, às 18h e 20h.
Ingressos 4a e 6a a CzS 80.OO: 6a e dom a CzS
80,00 e aáb a CzS 100.00.

REVISTAS
UM VARÃO PARA SETE MULHERES — Revis-
ta de Jorge Murad e Betty Berguer. Direçáo de
Paulo Celestino. Com Ltllco, Wania Barros, Liz
Torres e outros. Teatro Rival. Rua Álvaro Al-
vim, 33 (240-1135). De 3a a 6a. àa lBhSOmin;
sáb, às 18h. Ingressos a CzS SO.OO.

CAMILE EM FLASH BACK — Texto de Brigitte
Blair. Show dos travestis Camile. Cigi Saint
Sir, Mila Schnaider e outros. Teatro Brigitte
Blair. Rua Miguel Lemos. 51 (521-2955). De 4a
a dom, ás 21 h30min. Ingressos do 4a a 6* a CzS
60,00 e sáb e dom a Cz$ 80,00.
ELAS DÃO CERTO — Revista de Carlos Nobre.
José Sampaio e Cole. Com Cole. Nick Nicola.
Henrique ta Brieba e outros Teatro Rival. Rua
Álvaro Alvim. 33 (240-1135). De 3a a 6a. às 21h.
sáb, ás 20h e 22h30min. dom, às 18h o
20h30mln. Ingressos de 3a a 5a e dom a CzS
60,00; 6a e sáb a CzS 70,00.

Todas as 3*s e 4"s. ás 82h,
Dezenove de Fevereiro. 48.
40.00.

no Cenário, Rua
Ingressos a Cz$

POESIA
CONFLITO DO TE8ÀO E DA LETRA — Texto e
direçáo do Walney Costa. Com Michele Dadja e
Wllllan Oaviáo. 4a e 5a, às 21h30min. na 8ala
Laura Alvim. Av. Vieira Souto. 176. Ingressos
a CzS 40.OO.

O TREM NOTURNO — Texto de Maninha Cer-
rone e Marcelo Caridad. Com Alice Borges.
Jussara Moreira. Marcelo Caridad e Paulo Ri-
dardo Nunes. Todas as 4a", ás 22h, no Botanio.
Rua Pacheco Leão. 70 (274-0742). Couvert a
Cz$ 40,00.

SUITE FORA DE SI — Show e teatro. Roteiro de
Wagner Coelho e Joaquim de Paula. Com Wag-
ner Coelho. Joaquim de Paula e Renato Calaça.
Espaço Cultural Sérgio Porto,'Rua Humaitá,
163. De 2a a 4a, àa 20h. Ingressos a CzS 40,00.

rRISTONHO SINDICATO — Apresentação de
rrechos da peça Pedra. Com Analu Prestos.
Stella Freitas o Telma Reston. Vaticano. Rua da
Vlatrlz, 62 (248-7791). 3as e 4aa, às 23h30mln.
Douvert a CzS 60,00. Até dia 3 de dezembro.

23h, grupo Kartoum. aCzS 60.OO; sáb , às 23h.
grupo A Trilha, a CzS 60.00; e dom. áa 22h.
grupo 69, a Cz$ 40,00. Rua Siqueira Campos,
206.
O VIRO DA IPIRANOA — Programaçáo: 2a. ás
22h30mln. chorinho com Dirceu Leite, regio-
nal Choro Só; 3a. àa 22h. Banda Mathlldas; 4a,
àa 23h. grupo Blues Ettlicos; 5a. 8a e sab. áa
23h. o oantor Sérgio Andrade; 6a e sáb, ás 24h.
Manasses (12 cordas) e conjunto; dom. às 22h,

grupo Solar. Rua Ipiranga. 54 (225-4762) Cou-
vert de 2a a 5a. a CzS 60.00; dom . a CzS 50.00 e
6a e aáb. a CzS 80,00.

ZEPPELIN — No bar. do 3a a 5a. às 22h. Fernan-
do Booca (violáo); de 6a a dom. às 23h, Joáo
Ayres (violáo) e Silvio Romero (guitarra) Cou-
vert de 3a a 5a e dom a CzS 40.00; 6" e sáb a CzS
50,00. No Café Teatro 8a e sáb. às 23h Mira
Palheta (voz) o Luciene Antunes (piano); áa
24h. Aula de Cabaré, aketch. teatral com dire-
çáo de Maria Vorhees e à ih30mln. palkokè.
Couvert e oonsumaçâo 4a e 5a a Ca» SO.OO e 8a o
sáb a CzS 60,00. Estrada do Vidigal, 471 (274-
1549).

Conjunto Mistura e Manda. 5a. cantor Enan
Almenaro e banda Tocar é Dom Demais. 6a e
sáb, cantora e pianista Eliane Salek 3a. às 2lh.
4a e 5", àa 21h30mln; a" e sab. às 22h30min
Rua Roal Grandeza 178(266-5748) Couvert ü*
e 3a. a CzS 25.0O-. 4" e 5a. a CzS 30.O0; 6a e sab. a
CzS 40.O0.

VINÍCIUS — Diariamente, ás 2lh. o orquestra
de Celinho do Piaton e os cantores Vítor Hugo.
Roberto Santos. Leona Av Copr bana. 1 144

(267-1497) Couvert. de dom a a CzS 25.00 e
6* e sáb e vesp de feriado, . Cz$ 40,OO

SOBRE AS ONDAS — Diariamente, a partir das
20h. o pianista Miguel Nobre e a cantora Con-
suelo. Depois o conjunto de Osmar Mi lito e oa
cantores Nethy e Boto Couvort 6R. sab e vésp.
de feriado, a CzS 50,00 Av Atlântica, 3 432
(521-1296).

JATOBAR — Diariamente, das llh às 15hodas
19h aa -lh. o pianista Carlos Hembock. Som
oouvert. Aeroporto Santos Dumont.

TURÍSTICOS
GOLDEN RIO — Show musical com a cantora
Watusi e o ator Orande Otelo à frente de um
elenco de bailarinos Direçáo de Maurício Sher-
man, Coreografia Juan Cario Berardi Orques-
tra do maestro Ouio de Moraes Soala-Rlo, Av
Afrânio de Melo Franco. 296 (239-4448). De 2a
a dom. às 23h. Couvert a CzS 200.00.

OBA OBA BRASIL — Show apresentado por
Luiz César Com Gloria Cristal. Dario Filho,
Vera Benóvolo. As Mulataa Que Náo Estáo no
Mapa e a orquestra do maestro Fraga. Rua
Humaitá. 110 (286-9848). Diariamente Jantar
dançante às 20h30min e show ia 23h. Couvert-
a CzS 200.00.

SONHO SONHADO DE UM BRASIL DOURADO
II — Musical com arranjos e regência de Silvio
Barbosa. Coreografia de Walter Ribeiro. Plata-
forma. Rua Adalberto Ferreira. 32 (274-4022).
Diariamente, às 23h Consumação a CzS

- -250.00, com direito r salgadinhos .0 ,bebidas_
nacionais.

EXTRAS
OBSERVAÇÃO ASTRONÔMICA — Observação
do céu orientada por monitores do Museu de
Astronomia e exibiçáo de v.deos De 3* a dom. a
partir daa 18h (dependendo daa condições do
tempo] na Rua Gal Bruce. 586, S Cristováo
(580-73 13 ramal 2311 Oa visitantes so poderão
chegar até £ I9h30min.

KARAOKÊ
KARAOKÊ DO VOGUE — Diariamente, a partir
das 22h, o cantor o guitarrista Outo Angoliccl e
às 23h30min, karaokê com música ao vivo
apresentado por Rinaldo Oenos e Mario Jorge.
Todas as 4as. Festival da Karaokê. Couvert e
oonsumaçâo a CzS 80,00 (de dom. a 5a) e CzS
70,00 (6a e sáb). Rua Cupertino Duráo, 173
(274-4145).
CANJA — De dom a 6a. às 20h30mln; 6a e sáb,
as 20h. karaokê. onde o cliente canta acompa-
nhado de 950 play-backs (músicas nacionais o
internacionais, além de uma coleçáo de tangos
e boleros). Apresentação dos cantores Zé Luís e
Mario Jorge. De dom. a 5a a CzS 70,00 (consu-
maçáo); 6a e sáb. a CzS 100,00 (consumação).
Av. Ataulfo de Paiva. 375 (511-0484).

LMELIGHT — Karaokê tradicional de 2a a sáb.
a partir daa lOh. com o apresentador Karan.
Couvert a CzS 40.00. Rua Ministro Viveiros de
Castro. 93 (542-3598).

KARAOKÊ CARIOCA — Karaokê com apresen-
taçáo de Marco Cinolly e Henrique Vasconco-
los. Play-baok», brincadeiras e música para
dançar. De 4a a dom. àa 2 lh. Consumaçào de 4a.
5a e dom a CzS 30,00; 6a e sáb a CzS 40.00. Rua
Xavier da Silveira. 112 (255-3320).
KARAOKÊ DO VELHO TIO — 500 play-baoks,
brincadeiras e o grupo Play-Baok. Apresenta-

çáo de Karllnhos Sonra. 4a. 5a e dom. àa 20h. na
Av. Maracaná. 1262 (288-8291). Couvert a CzS
15.00.

CASAS NOTURNAS
BEBETO — Show do cantor acompanhado de
banda. Gafieira Asa Branca. Av. Mem de Sá, 17
(262-0966). De 4a a dom. ás 23h. Ingressos 4a.
8a e dom a CzS 180,00:8a e sáb a CzS 200,00. Até
dia 30.

MIRIAM RAMOS — Show da cantora cubana
La Bodegulta. Rua Ipiranga, 78(205-0845). De
4a a sáb. àa 22h30mtn. Coutsi. a CzS 100,00.

WAYNE SHORTER — Apresentação do saxofo-
nista o banda oom Alphonso Johnson (baixo),
Kenwood Dennaid (bateria) e Jim Beard (tecla-
do) De 2a a aáb, áa 23h, no J aas mania. Av.
Rainha Elizabeth. 769 (227-2447) Couvert a
CzS 450.OO. Até aábado.
PEOPLE — Programação: De 2a a sáb.. àa
20h30min. piano-bar com Athie Bell; 2a áa
22h30min. Copa People de Música Instrumen-
tal 3a, ás 22h30mln. apresentação do guttarria-
ta Celso Blues Boy; 4a a sáb. ás 22h30mln, Luis
Avelar (teclado). Mareio Montarroyos (trompe-
te). Nico Assumpçáo (baixo) e Carlinhos "Bala"

(bateria). Dom., às 22h30mln, Orupo Terra Mo-
lhada; de 4a a sáb.. à 1 h da manha Bruce Henry
Quarteto. 3a lh da manha grupo RJ Express;
dom lh da manha grupo Blue Jeans. Av. Barto-
lomeu Mitre. 370 (294-0547, após aa 19h).
Couvert a partir das 22h30mln. de dom. a 3a. a
CzS 78,00. 4ae 5a. aCz» 100.00; 6ae aáb.aCzS
120.00.

EQUINOX — Programaçáo: 2a. Joáo Donato e
duo; 4a Nonato Luiz (guitarrista); 5a a sáb. Ana
Mazzotti (cantora e pianista) e conjunto. Sem-

pre ás 22h. Rua Prudente de Morais, 729 (247-
0580) Couvert 2a o de 8a a sáb CzS 100.00,4a. a
CzS 75.00.

RAOTIME — Show de Aécio Flávio (teclados) e
conjunto. De 2a a 4a. áa 21 h; 5a a sáb, às 23h. De
3a a 5a. ás 23h, cantora Leila Pinheiro Apre-
sentação da cantora Letícia. de 5a a aáb. ás 21 h.
Av. Sernambetiba, 8O0 (389-3385). Couvert: 3a
a6a.aCzS iao.Oo:ss"-aCzS80;OO.no__j.eez3
80,00 (à mesa). 6a a sáb, CzS 80,00 (no bar) e
CzS lOO.OO (à mesa).

ALÔ ALÔ — Programaçáo: 2a e dom.. Bossa
Chorinho Quinteto. De 3a a sáb . grupo vocal
americano SUver. Platlnum and Oold. Couvert
2a a CrS 120,00; de 3a a 5a. a CzS 180.O0. 6a e

 sdb a CrS 230.00; dom... a CzS 70.0O A partir
das 22h30mln. o conjunto da casa. Rua Baráo
da Torre. 368 (521-1460).
DOUBLE D08E — Programação diariamente,
áa 19h. Beto Quartin (piano) e ás 22h. A Banda
ou Nada 2a. Ivan Conti; 3a. Cláudia Diniz e

grupo. 4a. Rio Dixieland Band. 5a. A Trilha. 6a e
sab . Luiz Eça (plano). Do 2a a sáb . às 23h.
Dom . às 21h30mln, Chico Batera e Banda, às
23h30min. Dollar Company Couvert a CzS
100.00 de 3a a 5a e CzS 150.00 2a. 6a. sab e dom
Rua Paul Redfern. 44 (294-9791).

Humor de
Costiuha
na Lagoa
O comediante
Costinha estréia
hoje Costinha Dr
K7, espetáculo
que fará têmpora-
da de quinta-feira
a sábado, às
21hl5mln e do-
mingo, às 20h, no
Teatro da Cidade,
Av. Epitácio Pes-
soa, 1664. A dire-
çâo do show é de
Lauretti Guz-
zardi.
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VlDEO POKER BAR — Programaçáo 3a a 4a
Chico Rey (violáo 1. de 3a a sab. das 17h ia 31h,
exibiçáo de vídeos, do 5a a sab. Samuca (violão):
dom. pagode com Jair do Vall« Couvort a Cat*
50.O0. Rosa Shopping. Av Mal Henrique Lott
120 (325-5325)

POKER BAR — Programação 2a a cantora
Waleaka, 3* pagode com o conjunto Sambalaio.
de 4' a sáb. grupo José Noto e a cantora Maria
Fraga Couvert 2* a CzS 50.00. 3a a CtS 30.00 dn
4a a sab a CzS 25.OO Som consumaçào Hua
Almte Oonçalves, 50 (521-4909)

PUB BAR — Diariamente, a partir daa 21h.
Hollo (plano) Sem oouvert. Rua Antônio Vlel-
ra. 17 (541-6648)

DANCETERIAS
MIKONOS _ Discoteca a partir daa 21h com o

discotecário Hulk Consumação de dom a 5a a
CzS 50.00 e 6a e sáb a CrS 70.00 Som oouvert
Rua Cupertino Duráo. 177 (204 2208)

CIRCUS — Discoteca com a presença do dlsk-

Jóquei Tonny Decarlo Diariamente a partir daa
21 h lngreaaos do dom a 5a a CzS 40.00. homem

e CzS 36.00. mulher. 8a o «Ab a Ct» «O.OO.
homem e CzS 35.00. mulher, com direito a um
drink nacional Matinês dom. a* Iflh. a CzS
ift.OO. cora direita a um refrigerante Hu* Qal
Urquiza. 102 (274-708rtl
LA DOLCE VITA — Dluco-olutx. com os dlaoO-e
cartos Amándloda Hora i> Walmor Diariamen
te. às aah, na Av Ministra Ivan Lins. 80. Barra
(390-01051. Ingressos de domingo a 5* C-S
lOO.OO H* e sábado a CtS lSO.OO Matinês aoa
domingos, a partir du t«h ingressos a CzS
80.00

HKLP — Musica d» discoteca a partir das
aihOOmln Ingresso* a C_* 36,00, homem »
CzS 30,00, mulher; venp^m! am irth Cz* I5.0O
Av Atlântica. 3433 (521 12061

MIAMI CITY — AN-rta d<- 3* a .lom. a partir daa
20h. com muntea tneoànica « v ideou Co nau ma-
çáo de 3a a 5a e dom a C..* 30.00, «a e sat) a CaS
45.OO Av Sernambetiba. 646 (390*4007)

CREPÚSCULO DE CUBATÃO — Som com o
discotecário Luis Cláudio e vid*H>a mtptKMnin
todaa aa quartas 4* e 5*. aa 83b 6 6* Q t*Ab. aa
24h Consumação 4a o »a a CtS 4O.OO0 «a a aab a
CtS 50.00 Rua Barata Hltjeiro. 543(235 3045L

ARTES PLÁSTICAS

PERFORMACE
ÀS AVESSAS — Espetáculo de teatro e poesia
com textos de Glória Horta Direção de Paula
Mofreitas. Com Paula Mofreltas v í)_.l Baptista

LET IT BE — Programaçáo 3a. as 22h. cantor
Cando, a CzS 30,00; 4a. às 22h. grupo Instinto
Cigano, a CtS 30.00. 5a. àa 22h. grupo Vermes
Astrais, a CzS 40.00. 6a c sab. aa 22h. cantor
Oto Nelson e Kiko da Gaita, a CzS 60.00. 6a. as

BOTECOTECO — De 3a a sáb. às -Oh. música ao
vivo para dançar 3a e 4a. àa 20h. show da
cantora o atriz Neusa Borges acompanhada de
Paulo Nunes e sua banda; 5a. às 23h. e 6a e
sáb.ás 23h30mtn. pagode com Jorge Aragáo.
D. Ivone Lara e Rosângela Baptista Couvert 3a
a 5a. a CaS 100.00; e 6a e sáb a CzS 150.00
Consumação de 5a a sáb a CzS 80.00 Dom,
baile-ahow, às 20h com a Big Band Couvert a
CzS 30.00. Consumação a CzS 30.00. Av 28 do
Setembro. 206 (204-2727)

CALÍOOLA — Aberto diariamente a partir das
IOh. De 2* a aáb.. Ubiratan Mondes (plano) o
conjunto. De 3a a dom.. Chiquinho Botelho
(plano) e grupo. De 4a a 2a a cantora Oloconda
Vettori o Ernesto Oonçalves (contrabaixo). Cou-
vert a CzS S0.O0. Conaumação a CzS 150.00.
Diariamente, a partir daa 22h. musica mecànl-
ca com oa discotecários Bernard de Caatejà e
Marcelo Maia. Consumaçào de dom a 5a a CzS
150.00; 8a Báb. e vesp de feriado a CzS 200.00.
Rua Prudente de Morale. 120 (287-1360).

CLUBE UM — Diariamente, a partir daa 2 1 h, os
cantores Liliane. Kleber Jorge e Celeste e os
pianistas Silvio Gomes e Dario Galante Todaa
aa 3as e dom. o conjunto Cor e Canto Às 5as Ana
Mazzotl (voi e plano). De 4a a sab. Savio Araújo
(aajt)e grupo Rua Paul Redfern. 40(250-3148)
Couvert de 2a a 4a e de 6a a dom a CzS 40.00 e
consumação a CzS 80,00 5a a CzS 100,00 e CzS
80.00.

EL BODEOON — Programaçáo 2a e 3a. àa 21 h e
de 4a a sáb, áa 1 Oh. Dido de Oliveira (cantor), de
4a a sáb. ás IOh e dom. áa 21h Murilo Luna
(plano) e Kate (voz), dom. às 12h. o cantor
Maran Sem oouvert 6a e sàb consumação a CzS
50.00. Rua Voluntárioa da Patna. 54 (286-
5845)
NILDA APARECIDA — Dlaiiamonte. a partir
daa 10 h. apresontaçáo da organista e cantora
Restaurante Cáu. Hotel Nacional. Av Nie-
meyer. 760 (322-1000).
O-fE-TWENTY-ONE — Programaçáo de 5a a
sáb, às 24h. os cantores Orlan Divo e Pedrinho
Rodngues. De 2a a aab. àe 15h. piano-bar com
Maria Zelia De 2a a 5a. às 18h. regional Chora
Baixinho 0a a dom. ás-_8h.-Mario- Praga e
Álvaro Luis De 2a a sab. aa 21hl5min Beto
Quartin (plano) e maestro Nelsinho Hotel She-
raton. Av Niemeyer. 121 (274-1122) Consu-
maçáo de dom. a 4a a CzS 50.00. de 5a a sab a
CzS 150,00

8KYLAB — Programaçáo dom c 2a o cantor
. Estavam; de. 3* a sab. quarteto Afp.nqo Cláudio. _

Sempre, áa 22h. Rio Othon Palaoe. Av Atlánti-
ca. 3264 (255-8812) Couvert 8a e sab a CzS
120.00
UARIA MARIA — Programaçáo 2a. às
31h30min. cantor e compositor Daniel Soares.
3*. áa 2lh30min e dom, aa 24h. cantora Vera
Veraiani. 4a. a» 2lh30min. grupo Sala e Quin-
tal. 5*. às 2ln30min, cantora Maria Helena
Imbassai. 6a. ás 21h e sab. àa 18h. Grupo
Madeira de Lei. aab. às 22h30mín, cantora
Irene Mendes Rua Baráo de Itambi. 73 (551-
1305i Couvert 2a. a CzS 20.OO. 4a e 5a. a CzS
25.00. 6a e sab. a CzS 30.00

BECO DA PIMENTA — Programação 2a. sam-
bista Georg-)-e da Mocidade Independente e
Grupo Ginga e Raça, 3a. Orupo Raiz do Galo. 4a.

CHIKOS BAR — Piano-bar com música ao vivo
a partir das 2 lh Programação 2a e 3a. o violo-
nista Nonato Luiz. de dom a 2a. àa 2 1 h30mín.
conjunto de Eli Arcoverde e aa cantoras Celeste
e Rita Aberto diariamente a partir daa 18h.
com música de fita Sem couvert. sem consuma-
çáo minima Av Epitácio Pessoa. 1 560 (267-
0113 e 287-3514)

BACO — Diariamente, a partir das 21h. Jarbae
(cantor e violonista)e os pianistas San Severino
e Telma Couvert a CzS 20.0O Av Ataulfo de
Paiva. 1235 (204-0047)
OIO SALADAS — Programaçáo 3a e 4a. Milton
(violáo e voz), sáb. Daniel D'Dane (ovation e
voz), dom. NelBinho Laranjeiras (guitarra o
voz) e Eliane Moreno (vocais) Sempre ás 22h
Av Gal San Martin. 620 (204-3545! Couvert a
CzS 40.00. Consumação minima. 6a e sab. a CzS
40.00
BLACK JOE — Apresentação do cantor e violo-
nista. De 5a a aab. áa 21 h, no Cheiro Verde. Rua
Real Grandeza. 288 (246-2570) Sem oouverttn.
sem consumaçào.

O CABARÁO — Programação de 3a a 8a, ás 12h.
sab o dom. àa I3h. Tno Art-Som. de 2* a sab as
19h30min, Trio Los Carainantes. Hotel Shera-
ton. Av Niemeyer. 121 (274-1122)

QUARTETO PALACE — Música brasileira o
instrumental, com Chiquinho Netto (piano),
Joberto Guedes (baixo). Paulo Rangel (bateria)
e a cantora Dilene Mostacatto Palaoe Club (Rio
Palace Hotell. Av Atlântica. 4 240 De 3a a
domingo, a partir das Slh.

MIRADOR — Programaçáo 2a. àa IOh Noite do
Spaffhettl. cora os Violinos de Varsovia e Orupo
Itálico. 5a. às IOh. Noites de frutos do Mar. e
dom. àa 13h. Brunch com Sobo e Bahia e
quarteto; sáb. àa I3h, feijoada com reg-ional
Chora Baixinho Hotel Sheraton. Av Niemeyer.
121 (274-1 122)

VALENTINO- — De 3a a dom. àa 20h. Luis
Alberto Martins ao piano Hotel Sheraton, Av
Niemeyer. 121 (274-1122).

DESOARRADA — De 2a a sáb. às 22h30min.
fados e gnitarradas com os cantores Antônio

—Cfcxopüfl e Mana AfoüiA. Aa -23h.3Cr.Un.a -canto ¦
ra Thereza Kuri Couvert a CzS 25,00 Rua
Baráo da Torre. 667 (230-5746).
ROND POINT—De 2aa5a. às 18h. e6ae sab. áa
22h. conjunto Fogueira Três com Alfredo Car-
dim (piano) e Haroldo Jobim (bateria) 6* e sab,
às 18h. Serg-io Scolo (piano) De 3* a aáb. daa

-. 1 ihaOmin -àe I4h."»0min. Ff-ts._Elpidio.ip.w_gl. _
Dom as 18h, Rambler's Tradicional Jazz Band
Couvert a CzS 40.OO Rond Point Hotel Morl-
dlen. Av Atlântica. 1020 (275 1122)

O PIANO ROMÂNTICO DE RIBAMAR — Apre-
sen taçáo do pianista e compositor De 2* a sab.
a partir da» 20h Bar Petronlus, Caesar Park
Hotel. Av Vieira Souto. 460 (287-3122)

CHAMPAONE — Programaçáo 3a. Telinho da
Mangueira, 4a. Noite dos Solidários com a
cantora Nancy Miranda. 5a. Karaokê com o

grupo Sensação, 6a t. sab Karaokê grupo Quar-
tó Crescente, dom Noite do Reencontro com o

grupo Billy Blue A partir das 20h Couvert 3a e
4a a CzS 40.OO. de 5a a dom . a CzS 50.00 Rua
Siqueira Campos. 225 (255-7341).

COLETIVA — Pinturas de Arlotte Zachana»,
Hebe Carvalho. Manlú de Carvalho. Ruth Pot-
lia e Suelly Zretzmann Hotel Nacional. Av
Nieraayer. 769. Diariamente, das 9h às IOh.
Até dia 30.

DI CAVALCANTI — Exposiçáo de 20 Óleos o
500 desenhos do pintor Luoien JoalUier Av
Atlântica. 1008 De 2a a 6a. das 13h aa 19h.
Inauguração hoje. âa 2th. Ate dia 27

MALENA BARRETO — Desenhos Jardim Bo-
tánico do Rio de Janeiro. Rua Jardim Botânico.
1008, Diariamente, das 8h às 17h At* dia 30

CENCO PERNAMBUCANOS — Pinturas Oale-
ri» de Art« do Ibau. Av N S Copacabana,
600—2° andar Do 2a a 6a, daa 12h as 21h
Inaugoiraçáo hoje. às 21h Ate dia 19 de do-
tembro.
ORUPO ETRA — Pinturas, gravuras, dese
nhos. xilogravuras e esculturas Oslerla do
Arte da Fundaqào da Caaa do Estudante do
Braail. Pça Ana Amélia. 9 — 8° andar De 2aa
6a. das l3h àa I8h Inauguração hoje, áa
18h30min. Ate dia 30

ELEUTHERIADES — Pinturas Oaleria ÓUvla
Kann. Rua Visconde de Piraja. 35 1 — loja 105.
De 2a a 8a. das IOh às 21h Sábados, das IOh As
13h Inaujfuraçáo hoje. às 18h Até dia 2 de
dezembro.

EM TORNO DA FIOURA — Coletiva de artistas
da Escola de Artes Visuais no Parque Lagw
Copacabana Palaoe. Av N S Copacabana. 313,
De 2* a 8*. das 9h às 2 l h Inaug-uraçáo hoje. àa
21h Ate dia 3 de dezembro

UBI BAVA — Acrílico sobre tela. mostra de 12
trabalhos Oaleria Artespaço. Rua Conde Ber-
nadotte. 26 — loja 116 De 2' t «'. daa 13 às
21h Sábados, daa 16h às 20h Ultimo dia

HELOÍSA MARQUES — Pinturas Saláo de Ar-
tea da AABB. Av Borges de Medeiros. 820 De
3a a 6a. das 17h áa 2Zh Sábados e domingos.
das 1 lh às 20h Ultimo dia

ADRIANO MANOLAVACCHI — Pinturas Oale-
Ha Saramenha. Rua Marques de Sáo Vicente.
52 — loja 165 De 2a a 6a. daa IOh aa 21h
Sábados, daa IOh as IBh Ate amanha

SIENI MARIA CAMPOS — Xilogravura e aqua
rela sobre papel arroz Oalsrla Divulgação e
Pesqulaa. Rua Mana Angélica. 37 De 2a a 6a.
das 9h as I9h. Ate amanha.

LÚCIA KANDEL - Pinturas da artista e suas
alunas Clube dos Decoradores. Av N S Copa-
cabana. 1 100 — 2° andar De 2a a 8a. das 1 Oh aa
I8h Ate sexta

DUDI MAIA ROSA — Pmturaa Thomas Cohn
Arte Contemporânea. Rua Baràoda Torre. 18S-
A De 2a a6a.das 14h as 21h Aos Babados, daa
I6h as 20h Ala sexta

TOM08HIOE KUSONO — Orafltl e acrílico so-
bre tela Petita Oalerte, Rua Baráo da Torre,
220 De 2* a 6*. das lfth às 2lh Sábados, das
15h ás 20h Ate sexta

AMILCAR DE CASTRO — Desenhos e escultu-
ras Oaleria Paulo Klabin. Rua Marques de Sáo
Vioente. 52 — loja 204 De 2a a 8*. das lSh ás
21h Sábados das IOh aa 14h Ate sexta

SERPA COUTINHO —Desenhos De 2a a 0a das
lüh &s I2h «* das Uh 4.1 '.ur, aoa sábados daa
IOh às Uh OalerU Art_t Maior. Rua Visconde
de Piraja. 547 20:1 Ate «atuído

CLUBE DE ORABADO DE MONTEVIDÉU —
Gravuras Oalerta Seao da Tijuoa Hua Barão de
Mesquita, 530 De 3a a a*, da* I3h ás 21h
Sábados e domingos, das IOh as 2'Jh Ate
domingo

SIRON FRANCO — Pinturas Rio Deslffn (Gale-
na Montesanti e Show-room). Av Ataulfo de
Paiva. 270 De 2a a sábado, das IOh às 22h.
Domingos, daa 12h as aoh Ate domingo

JOROE BARRAO — Esculturas Oaleria de
Arte Centro Empresarial Rio. Praia de Botafo-
g-o. 228 De 2* a 6*. das 13b àa 19h Sábadoe e
domingos, das 13h às 18h At* segunda

ORUPO ZN — Exposiçáo com 40 obras, entre
pinturas e desenhas, de artistas plásticos da
Zona Norte NorteShopping Av Suburbana,
5 474 Do 2a a sábado, das iOh as 22h Ate
segunda,

MARIA DO CARMO rRE-TAS — Oravuras
Oalsrla Báaounatma, Rua Araújo Porto Alegro.
80 De__*aHa. das lOhàs lBhJOmin Ate terça

LUIZ OARROUX — DoaenhOS e pinturas Bt-
bllot-oa Regional ds Copacabana Av N S Co-
pacabana. 702 B-4" andar De 2a a 8a. daa 8h as
IHh Ate dia 26

VICTOR ARRUDA - Pinturas Escola de Artes
Visuais do Parque Lage. Rua Jardim Botânico,
414. De 2a a 6a. das Bh aa _.".!¦. Sábados e
domingos, das 14h ás 17h Ate dia 28
VICTOR ARRUDA — Pinturas Oalsrla AM
Niemeyer. Rua Marques de Sao Vicente. 32 —
loja 205 De 2aa6a.das0hàs2lh Sábados, daa
IOh as IBh Ate dia 28

IRENA BELMONTE - Pinturas Oalerta da
Aliança Frmnces* de Ipanema. Rua Visconde
de Piraja. 82 — 12° andar De 2a a 8a. das Bh aa
20h Ate dia 28

RUMA E LUIZ ALAr — Pinturas Espaço
Cultural da Caixa Econômica Federal. Av Al-
mirante Barroso. 174 De 2a a 6a. das IOh as
I8h30mln. Ate dia 28
COLETIVA — Obras de Abelardo Zaluar. Carlos
Zilio. Joáo Câmara. Joào QnjO. Darei e outros.
Oalerta César Ache. Rua da Candelária. 02 De
2a a 8a. daa 1 lh as lOhSOmin Ate dia 28
OENY MARCONDES — Pinturas e aquarelas
Clmalra Artes. Rua Paul Hedfern. 32 De 2a a
8a. das 13b aa 21h Sábados, daa l.h àa I8h.
Ate dia 20

8EROIO PTNDERMANN — Interferánclaa sobre
gravuras Oalerta Estampa. Rua Visconde de
Piraja. 82 — loja 5 De 2a a 8a. das oh aa IOh.
Sábados, das Bh as I3h Ate dia 29

IVAN MORAES - Pinturas Oalerta de Arte
Jean-Jacques. Rua Ramon Franco. 49 De 3* a
sábado, das 1 lh as 20h Ate dia 20
CASA DA SAPATOLOOA — Desenhos e objetos
de Vera Goulart Oalerta Contemporânea. Rua
Oeneral Urquiza. 87 — loja 5 De 2* a 8*. das 9b
àa I8h. Sábados, das Oh as I3h Ate dia 20

MUSICA
CONJUNTO DE MU8ICA ANTIOA DA UFT —
Apresentaçáo sob a direção de Alice Carvalho
Programa Espanha, de Aíonso X aoa Reis
Católicos Hoje. as 21 h. no Teatro da UFF. Rua

""Migüèi de FTiaa.y.Nnerci Entrada •franca

ORQUESTRA DE CAMARA BRASIL CONSORT
— Concerto com a participação do Quarteto da
UFF. Momka Jarecka (harpa) e Paulo Sérgio
Santos (clarineta) No programa, peças de
Haendel. Brltten. Deoussy e Ravel Quinta-
feira, ás 2 ln na Sala Cecília Meireles. Lgo da
Lapa. •_'? "Entrada franca."

DOUOLAS IURI — Recital do pianlst* Progra
ma Phantasiestucke Op 12. de Schumann, So-
nata Op &3. de Beethoven. Noturno Op 27 n° 2,
de Chopin e outros Quinta-feira ás iSh30min.
na Sala Cecüia Meireles. Lgo da Lapa. 47
Entrada franca.

MARCELO KAYATH — Recital do violonista
interpretando peças de Villa-Lobos. Aníbal Sar-
dínha. Manuel Ponce e outros Sexta-feira, as
2lh. na Cultura Inglesa. Rua Ral Pcmpe.a.
23110°
IL TROVATTORE — Apresentaçáo da Opera
com a Associação Brasileira de Artistas Lin-
cos Solistas Maria Aparecida Peixoto e José

Roque Rinisk Saiu»-feira, ao 21h. na Sala
Cecília Meireles Lgo da Lapa. 47

FESTIVAL VILLA LOBOS 1888 — Sab. ás
. .iah3Qm. concerto da Orquestra Sinfônica Bra-

sileira. soba regência do maestro Carlos Veiga
Solista Roberto 92idon (piano) Sala Cecília
Meireles. Lgo da Lapa 47 Ingressos a Cz*
30.O0

DIA DA MUSICA — Apresentação do MadngaJ
Muaicaviva de S José dos Campos, sob a regèn-
cia de Ana Yara Campos, Coro Municipal de
Petrópolis e" Orquestra de Càmãra cie Petropo-
Us, sob a regência de Ernani Aguiar No pro-
grama, peças de Mozart Domingo, à
18h30min. na Sala Cecília Meireles. Lgo da
Lapa, 47 Ingressas a Cz-í 10,00

ORQUE-TRA JOVEM DA FUNARJ — Concerto
do naipe de sopros sob a regência do maestro
Ricardo Rodngues No programa, peças de
Villa-Lobos. Bach e Weber Sábado, às 17h. na
Casa de Cultura Laura Ai vim. Av Vieira Souto.
176 Entrada franca.
ILEANA CABNEIRO E CAROL MURTA RIBEI-
RO — Recital dos pianistas. Programa Concer-
to, de Strawmsky e Concerto em Fa. de Gersn-
win Domingo, às i?h. no Museu de Aru> Mo-
derna Aterro Entrada franca
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CjR.ÍTIGA^"A divina chanchada"

Rir com os olhos
Macksen Luiz

O

Hill

que a chanchada tem de
melhor é a espontanelda-

_ de, o Jogo aberto com o
descompromLsso e a Ingenuidade.
Nào hâ por que exigir-lhe mais do
que pretende como forma popula-
resca, afinai a chanchada trabalha
a recorrência e a diluição de estilos
cômicos variados. Vicente Pereira
ao intitular sua peça de A divina
chanchada escolheu o caminho da
brincadeira irrestrita com a forma.
O autor, no entanto, não utiliza a
memória nostálgica que se estabe-
leceu no brasileiro de mais de 30
anos através dos filmes nacionais
dos anos anos 50 e 60." Prefere defl-
nir como chanchada uma sucessão
de cenas curtas costuradas p°r
duas histórias paralelas que confl-
guram uma visão mística-
apocalíptica do mundo. Essa falta
de referencias às estrepollas tão
cultivadas pelos roteiristas da
Atlântlda, prejudica a intenção de
se deixar enredar pelas fecilidades
que o próprio gênero sugere. Perei-
ra impóe perguntas, filosofias e dú-
vidas (ainda que de maneira brinca-
lhona) que não se ajustam ao ime-
dlatlsmo e às situações deliberada-
mente primárias das chanchadas. E
ainda que a liberdade de um gênero
que não exige coerência possa dei-
xar num plano secundário rigores
com a estrutura narrativa, há que
se respeitar algumas regras de coe-
rência e de desenvolvimento.

Há uma conformação de Vicente
Pereira aos limites de um humor
piedoso, cheio de cautelas, incapaz
de ultrapassar estágios pré-
estabelecidos. Com isso, o autor
retira a força potencial de alguns
personagens, enfraquecendo as si-
tuaçôes. Por outro lado, Pereira se

AS COBRAS

mostra mais à vontade na constru-
çáo de cenas curtas, como a da
invasão de ladrões no apartamento
do casal, do que sustentando uma
narrativa mais integrada estrutu-
ralmente. O diretor Jorge Fernando
não demonstra qualquer dificulda-
de para passar por cima das fratu-
ras do texto. Decisiva e vigorosa-
mente, se empenha na espetáculo-
sidade, na busca dos efeitos piro-
técnicos, no show de televisão e na
agilidade do vldeo-clip. Nem sem-
pre o teatro é favorecido com todos
esses efeitos, já que o diretor nào
procura contrabalançá-los. Aviões
e naves Invadem o palco do Teatro
Nelson Rodrigues enchendo a cena
de movimento e ação, mas que sáo
seguidas quase sempre por um vá-
zio cênico monástlco. Esse desequi-
librio, que a coreografia inspirada
em comédias musicadas norte-
americanas (sáo quase citações)
nâo atenua, se reflete na interpreta-
çáo do elenco. Se Cláudio Gaya
consegue brincar com seus perso-
nagens, modificando a voz numa
demonstração de versatilidade,
Guilherme Karam, um dos atores
cariocas com maior reserva técnica
para musical, é exigido apenas no
seu hlstorionísmo. Louise Cardoso
com sua inconfundível elegância
náo se mostra solta, em especial na
cena de platéia. Duse Nacaratti ex-
piora a sua maneira peculiar de
humor com extrema competência
na cena do assalto, num tempo
cômico está perfeito. A ressaltar o
dominio de canto e dança do res-
tante do elenco.

A divina chanchada não escon-
de na pirotécnia a má interpretação
do que seja uma chanchada. Sem
malícia, alegria e descompromisso,
a montagem procura encher os
olhos, mais do que ativar a garga-
lhada.
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William Hogarth: os vícios
que. levantam a bandeira do
progresso político

Honoré Daumier; o retrato
de uma burguesia iravestida
em aristocracia

HORÓSCOPO MAX KUM
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A arte desnuda a vida
D ISTANTES entre si um

século e várias milhas
(as do Canal da Man-

cha), WUllam Hogarth e Honoré
Daumier estáo Juntos, a partir
de hoje, na Sala Carlos Oswald
do Museu Nacional de Belas Ar-
tes, onde gravuras dos dois artis-
tas estáo reunidas em uma única
mostra. As peças expostas per-
tencem ao acervo do MNBA e à
Livraria Kosmos, que empres-
tou 18 obras de Hogarth para
complementar a exposição. Am-
bos compartilham do fato de te-
rem colocado suas aptidões ar-
tísticas a serviço da critica so-
ciai, gênero que proliferou nos

VERÍSSIMO GARFIELD

séculos XVI11 e XIX e coincidiu
com a popularização da impren-
sa entre a classe média e, poste-
rtormente, o proletariado.

Hogarth, inglês do século
XEX, destacou-se não somente
por seu desenho exímio e sua
aguda critica, mas também por
seu combate contra os apropria-
dores de Imagens alheias que
lucravam comercialmente com
elas sem pagar um tostão ao
artista (ele obteve da coroa o
direito de imprimir com exclusi-
vidade suas próprias gravuras!).
Hogarth náo poupou a aristocra-
cia a classe média e o sistema
jurídico de seu tempo, e teceu

algumas das Imagens mais
cruéis da Inglaterra do século
XVIII. Daumier, francês do sé-
culo XIX, caminhou pelos mes-
mos trilhos abertos por Hogarth.
acrescentando à critica a liber-
dade formal conquistada pelo
romantismo francos desde o ini-
cio do século passado. Além de
precursores da critica social
através da arte. fies foram ainda
responsáveis peln aceitação ge-
neralizada da gravura entre as
classes médias, e suas series tèm
também muito em comum com
um gênero que se tornou dos
mais populares atualmente, os
quadrinhos.

JIM DAVIS
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ARIES - 21 Je ^a^ço j 20 3e aom
0 dia ;N) oò'a doj :c^_>e.-!S,)<;io no desempe-ho
3o ta'e^is ><jadas ao seu trabaiho U'-na noücia de
oc-ai -distante o co^-oensjfa de dis.s<ít)0res recen-
tes Vivènca afetiva moWaflj em auadti bem
mas 'avoràvei com a t_oss.t»;'d*_ie de sua ^ealua-

çáo mtero
TOtTBO - 21 de abnl a 20 de ma*

Indicações Msiante comr-'nsadO!a< em >eaçáo
aos seus ir:o'9sses de "aoalho ?iccu'e aoenas
se' mais moderado no asné^do náo cevisio.
esr>eoaimente jquee aue se W.err a ' rwmcw-
mentos o emorestimos D-a positivo em seus
sentimentos

GKMKi>s 21 de maio a 20 de junho-»._<raç0es Oue mostfam a sur«'a<;io de dificulda-
des em quadro muito Dem disposto em rel*;<k> a
atividades Que exiiam do nteiecto Voc^ encontra-
r,_ campo vasto nas a'tes e nj Meratura Satisfação
na vivência imais intima, com lecomponsaoores o
"¦jrmònicos mononios

CÂNCER - 21 de iurho a 21 de |ulho
tste sera um dia vantapso para o cancenano que
teu gannos maiores e alguma serre. espec»jin.en
te se tiver atrvidjoe prtSpria Procure agora mudar
seus cuidados em relação as pessoas mais mtt-
mas transformando a rot na em akjo bom para ser
vivoo

LKÁO - 22 de lulho a 22 de agosto
D« irTtxjular quanto a suas influências relaciona-
das a interesses materiais do nativo Prtcuro agir
de forma mais equilibrada e firme, evitando qual-
quer precipitação. Amo» em fase de manilestavk)
de carência Instabilidade

VUlUEM 23 de agosto a 22 de sotemtxo
Seu dia mostra um quadro d«i lavoroomento para
atividades relacionadas a estudos ensino, pesqui
sa o quaisquer outras relacionadas ao intelecto
Sensibilidade forte diante de aiigências ligada-, i
família Amor em fase ainda instável

UBRA - 23 de setembro a 22 de outubro
Seu dia sera bastante" lavorecOo pelo excelente
posicionamento astrokigico gerado» de fatores de

positividades em relação aos seus interesses de
trabalho e afetivos O amor sera ponto de desta-
que no final do dui Romantismo e dedicaçào

KBCOWPIÁO — 23 de outubro a 21 de no-
vemtxo
Voe*, escorpiano. terá um mo»nento bastante
significativo para realuaçOes de peso am sua
rotina de trabalho e delas tirara as motivações
novas que o tario agir de forma muito animada e
docidida Tardo e noite que o convidarão a imimr-
dado

SAOITARIO — 22 de novembro a 21 de
dezembro
SAo positivas as influências para este momento

astrolôgico do sagitanano. exceto em relação aos
seus sentimentos Você teia atitudes otogiadas
em atividade de rotina no trabalho e encontrara
apoo de pessoas próximas No amor podem
ocoiror atritos e desentendimentos
• CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de

;a neiro
Da que me dará a possibilidade do externar
claramente, seus objetivos mais imediatos e. com
isso alterar significativamente todo o andamento
deste período Isso terá bastante a ver com sua
vida sentimental Procure ser o mais sincero
possível

AQUÁRIO - 21 de ianeno a 19 de fevereiro
A sua quarta leira revela um dia quase neutro ern
suas influências astrotogicas Por isso sena bas
tante conveniente que vocô passasse a agir de
forma mais direta e aberta na defesa de seus
interesses Isso o tana mudar de ânimo e dispo-
siçáo

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
um quadro de compensações e equilíbrio o lata
alcançar no correr desta quarta-feira, pontos positi
vos de vantagens e realizações no trato profissio-
nal Momentos compensadores no amor Satista-

çio muito tone que se acentuara no fina! do dia
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XADREZ LUIZ LOUREIRO (Interino)

MAU: SOBERANAI

Dosde 1978. quando arrebatou a coroa dd
legend.ina N Gapnrxjíisvili (contava ontAo aponas
17 anoslI) M. CMbunlanldi* tem reinado sobera-
na. ineexittíste. invutnoràvel Jâ acumulando um
tncampoonato — eni 81 superou a N Alexandria e
em 84 a I Levitina — ela acaba do estondé-lo para
um tetra ao derrotar a sua desafiante do cido 8&*
87. E. Amihlov*kata no match valido pelo Mulo
supremo, realizado em duas partos, na Bu^jArm
(Sofia! e na URSS (Borchomi. Geórgwl. Maia
sequer fwcossitou completar as 16 panidas pr»-
vtstas tconvtnha-'ho também somente ompatJM o
«score om 8 pontos) para confirmar sua suprem*-
aa Basiaram 14 partidas para garantir-íbo a coroa
por. polo monos mais do*s anos 8,5 ¦ 5,5 pontos
com 4 vitórias contra II bsta goorrjiana que eita
computando um curso do medicina dominou
todo o encontro. |á na 1 * 'ase marcou B pontos 3 2.
e nAo esteve ameaçada do perder seu cetro om
nenhum momento1 Na verdade, entre os observ»-
dores presentes, se ouviam muitos comentários
indicando que somente duas outras mulheros, ôm
todo o mundo podo nam representar uma verda-
deira ameaça »o remado da soviética a sueca Pia
Cremlíng, de 2b anos. o a húngara Su/sza Potoar
do 17'. ambas muito mais talentosas que a
desafiante deste acio Do todo modo. como
nonhuma das duas ainda se apresentou na "are-

na" máxima, a campeã segue acumulando su-
CÜSSOí-

Veiamos a sítima partida deste recente desafio,
onde a campeá demonstra sua técnica no final da
partida
M CHIBUROANIDZE > E. AMIHLOVSKA1A —

Ab Cataiá
IIP4D -CJBR 2IP4BD P3H 3IP3CR -P40 4IB2C •
P»P 5iCoBR P4B 6)0-0 -C3b 7IP»P -0<D . 8IUD -
BxP 9ICD2D -R2R IOiCxP -CrCR 11|P3R B2D
12IP3TR -C3B 131C3-5R TR1D !4jC3D BtR
I51B3B B5C 161P3TB30 17IP4CD-P4CD 18(C»B
-TxC 191B2C -T1-1D 20I7R1B TxC 21iBjC -BxB
22|TxB T8D * 23)TxT -TxT 24IR2C -T3D 251T5B
P3TD 26IB4D -R2D 271T5C -CIR 28)BxP -TeO
29IB4D -TxPT 30)TrT 16C 31)TxP -TxPC 32tTxP +
-R3B 33IP4T -C3D 34)t6B -TxB J5IPxT -P5C
36IPST R2D 37IP6T (1 - OI

INTERCIUBES CLASSE A
Mostramos mais duas partidas deste certame que
transcorre no Tijuca Tênis Clube
S. DUMOMT (AAB8-UI > H. CUNHA (C8FC) Ab

Reti
1IC3BR -P4D 2IP4BD -P3R 3IP3CR -C3BR 4IB2C -
B2R 5KMJ -OO 6'P3CD -P4B0 7IP3R -C3BD 8IB2C
-PSD 9IPXP -PXP 10IP3D -P4R 1HT1R -D2B
12IB3TD -TIR 13IBXB TXB 14IP3TD -P4TD
15ICD2D -C2D 16I02B -P4BR 17IP5B -RtT
18IT2R -C3B 19HT4B -C4D 20ICRXPR -CXC

21IBXC -DXP 22ICXC -DXD 23JC7B - 11-0)

RENAN L OA COSTA (CRFCI < LANNY CAM-
POS (AAB8-UI Ab PD

1 'C3BR -C3BR 2IP3CD -B2C 3IP3CD -B2C 4IB2C -
0-0 5IP3R -P5D 61P4D -Cd2D 7IB2R P3BD 810-0
D2B 9IC3BD -P4R 10IP4CD -P5R 11IC2D P4D
12)PxP -PxP 13IT1B -D3D 14.C5C -D2R 16ID3C -
C3C 16ÍC7B -T1C 17IP4TD B3R 18)PbTD -C1T
19IC5C D2R 201C7T -TrlD 21IPÍ.C PxP 22'B3T -
DIR 23IBxP B2D 24)B6D BxB 25)CxB -T1C-1B
26IB5R -D3R 27)TxT -DxT 28K_6D -D2D 29lDxPC -
DxD 30)CxD -T1B 31C5B -CIR 32)BxB -RxB
331T1C -C3D 34IP3B -^P 35)PxP -C2B 36IT6C -
C4B 37IR23 -TIR 38IT7C -C3R 39IP6T -CxPR
40IP7T-C8D»- 41IRXI1 -0)
Esta coluna agradece a gentil colaboração do
enxadrista Dialma Caiaffa pela seleção e envx. das
partidas do Interclubes do RJ

CRUZADAS CARLOS DA SILVA LOGOGRIFO JERÕMMO i-ERREIRA

HORIZONTAIS — 1 — condição em que se pôe um navio à vela para enfrentar uma
borrasca, de leito que possa ser mantido com a proa bem chegada, ao vento e ao
mar. e com o menor número possível de velas que permita govemá-lo Ipl); pane da
sela que protege as pernas do cavaleiro do contato dos cavalos; 6 — angu fnto em
fatias; entre galistas. di/se de, ou galo cinzento. 9 — folhas cujos segmentos se

¦ dispõem ©m I1p.h9.hon70n.r3i. r#»coírlan<Vto5.d«do"i.d.ç.,.i.m.né .! 1.rTr-do^nacào .
comum às jandaias, espeaalmento a duas espécies, ambas com larga distnbuiçáo
geográfica, possuindo a Aratinga áurea coloraçáo verde com a fronte vermelho-
alaranjada. marginada de azul. abdome verde-amarelado. parte das rômiges, 13 —
cesto de paiha de carnaúba, com alça, cesto confeccionado com palha de carnaúba,
usado peios Indios brasileiros para guardar anzóis, tabaco, cachimbo e outros
objetos, 14 —Hquido purulentoe fétido, que escorre de certas úlceras, sânie, 15 —
vento fone quo sopra nas costas das Filipinas, designaçôo que davam os malôs á

—aFCtindSão; érv©fO-da famüia das sstercul^ceas. cup sernents-contém- *taa!ôtdes
tônicos e apentivos. 17 — que padece da oerda total ou parcial da voí. 19 — que
tem sabor adstringente, penetrante, desagradável. 22 — o ente supremo, náo um
número, mas principio de numero, que ludo contam e do qual tudo precede (no
sistema pdagónco). 23 — a parte do tempio entro o santuário e o átno. o corpo da
igreja váo longitudinal entre as colunas da igreja, espaço, na igreja, dosde a entrada
atA o santuário, ou o que ttea entre fileiras de colunas que sustentam a abóbada. 26
— bebida espmtuosa ou coquetel ingerido antes das refeições, supostamente como
apernivo. e que se faz. om geral, ^ompanhar de tira-gosto (pi); 29 — substância
própria para exterminar baratas. 30 — dança em que um dos cavalheiros náo tendo
par e. com um sinal con venc-onado. ton\a a dama de outro, que então o substitui,
como o arara ou bobo. ás vezes caractenzado por um capuz e um bordáo. indivicjo
do uma tribo indígena caraiba quo habttava o baixo Xingu, ou das tribos homônimas
tupie xapacura, da bacia do Madeira, ou tnbo homônima pano, dabactadoJuruá; 3t
--- anfíbio anuro da família dos pipidoos. de coloraçáo pardo-esvordeada ou pardo-
clara, com manchas ruivoclaras. corpo achatado revestido de pequenos nódulos ou
tubêrculos. mãos com quatro dedos isolados, terminados em papilas sensoriais

VERTICAIS — 1 — recipiente feito de casca de coco. para conduíir anzóis, aiame e
outms pequenos utensílios de pesca; 2 — corte que se dava à pena se com que
escrevia, pena metálica, que se adapta a uma caneta; 3 — 0 coniunto das escamas
que proteoem as gemas dormentes de cenas arvores. * — espécie de palmeira da
ilha de Sio Tome. 5 - esposa na índia, que ao falecer o mando se lançava
espontaneamente a pira .funerária do esposo, como prova de amor e fedetdada; 6—
em quê há sorn desagradável, bu palavra obscena, proveniente dà união dás siiabas
finais de uma palavra com as iniciais da seguinte. 7 — planta rasteira e vivai 3a
família das Anstoloqui aceas 8 — embarcação indígena sem quilha e sem banco
constituída de um so lenho escavado a fogo. ou de uma casca mtemça de arvore
cuias extremidades sao amarradas com cipús. 10 — antiga embarcação de uso dos
vikangs e pelos piratas da Normandia e que leva esculpido na proa um dregáo, 12 —

elemento de composiçáo grego que Significa novo. moderno. 16 - orientar as veias
-j__».(uma._»rn_MfcaçSoi a fim. de que receham d vanto de IBanslf» conveniente a

navegaçio. 18 — anebatadas. ardentes. 20 — desçnaçao qenérica dos minerais
formados de grãos redondos. 21 - talu-boia; 24 — pôr em concorda, conciliar. 25
— culto de origem afncana. que tem anaiogias com a Umbanda o 6 praticado nas
Antilhas. 26 — os lados oe uma coisa; 27 — sêne de atxis contados desde teimo
fuo, 28 — antigo instrumento musical chinos Lixicos Mor. Melhoramentos,
Aurélio e Casanovas

SOLUÇÕES DO NUMERO ANTERIOR

HORLZCWTAJS pasta bws. idehpana, teca. ou. ul, oladd. oam. loncado, og.
armela. goena. vela, in, tchan cobaia, tre, osa. arpado
VERTICAIS biológico, adet^genos, secar, tladianta. at. bau. ir aiua, salmo, po.
acácia; poienta. am .lava, al, asco. har, ba, id.

Cormpondtnda para: Rui dat Palmalraa. S7 ap. 4
Botafogo - CEP 22.270
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Problema
n° 2398

R T N L

F
P

Consiste o LOGO-
GRIFO em encon
Udt-se determinado
vocaDulo. cu^s con-
aoante* <i estào ms-
entas no quadro act-
ma Ao iado a d<ret-
ta. e dada uma reia-
çáo de vinte concei-
tos. devendo ser en-
contraao um sinôni-
mo para cada um
com o numero de íe~

Burlar 16)
Causador |6)
Cooo para togar
dados 17)
Farol 15) 
Fataiista (7)
Guia (5)
Limitado i6>
Mentir Í6I
Pedaço lb)

10 Pequena flor (7)
"*i 1 rOfítâ ,mc*ú'iC3"

(5)

tras entre p^rônte-
ses. todos começa-
dos oeia letra inicial
da paiavra-chave As
letras de !ooos os
sinônimos estâc
con;idas no lermo
encooerto. resoei-
tanflo-se as !etras re-
pe tidas
Soluçõea do
problema n° 2397
Palavra-chave: EN-

12 Produto de falo-
res (8.

13 Purificador (5;
14 Relativo a fonte

18)
15 Rocha vulcânica

i8J
16 Sagaz |7)
17 Sistema de escri-

tura tonética !9.
18 Sucursal (6)
19. Trabaiho 15)
20. Vaidade (5)
Paiavra-C-have' -
16 letras

CACHOEIRAMEN
TO Parcíaa: Enchi
mento. Ementôno
Economia Encetar
Emocionar Encon
tro. E ciano. Emactar.
Encdrecimento, Eco-
nc^i.a. Emento. En
tremeio, Enchente,
Eretomanta. Econo-
mia. Emechar. En-
camoar. Ecoante.
Eremtta. Eminente
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Fotos de Antônio Teixeira Filho

repare-se
para o
verão

Mareia Loureiro

Corpos em forma, vem ai o verão.
O calor é tanto que mexe com tudo,
por dentro e por fora. O primeiro
sintoma é aquela vontade louca de
trocar as obrigações por algumas ho-
ras de praia. Não adiantam recomen-
dações, é dificil resistir ao bochicho e
passar apenas duas horas sob o sol
saudável do inicio da manhã ou final
da tarde. Mesmo porque nada acon-
tece fora da praia, entre 10 e 15 horas,
num Rio de Janeiro a 40 graus."Pegar o bronze devagar"."perder
a vergonha e levar um suco feito em
casa", "trocar calorias por frutas e
saladas", "evitar o sol a pino para
prática de exercícios", sáo garantias
de saúde, apontadas pelos médicos:
Cláudio Mitsuya, do Centro Médico
Ipanema; Paulo Olivieri, médico da
Maratona do Rio; Mário Novaes, pro-
fessor da UFRJ e diretor do Hospital
Israelita e Sheila Wowczyz, nutricio-
nista do IASERJ.

__________________ ^_K_B_r>_-_.
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Bronzeado
itn_\ EZ a quinze minutos de sol
¦ M Por dia & sào suficientes

JL_áW para o organismo assimilar
o que necessita de vitamina D.
Peles muito claras devem se expor
gradativamente. Já que os horários

ideais — até as 10 e a partir das
15:30 horas — náo sâo respeitados,
um filtro solar evita queimaduras,
assim como um creme depois da

Eraia 
ajuda a hidratar a pele que

ca ressecada e envelhecida com o
sol. Náo usar misturas caseiras
nem óleos de cores fortes vendidos
pelos ambulantes. Além de
alergias, estes produtos podem
manchar a pele como o caso da
coca-cola e do limão em contato
com o sol. Dar preferência aos
bronzeadores naturais.

O que comer
l^TO calor o desgaste é maior,
fmf é comum perdermos a
il fome mas é
importantíssimo comer. Gorduras,
frituras e alimentos com muitas
calorias devem ser substituídos
pelas saladas, frutas, legumes,
verduras e carnes grelhadas. Nada
de sal e condimentos. Na praia,
frutas e sorvetes e se a fome
apertar evitar sanduíches com
maionese. Camarões fritos e
guloseimas do gênero não
combinam com sol forte.

Em casa procurar alimentos
frescos, comer saladas cruas e
cortar os legumes ao comprido
com ralo grosso, para que eles não
percam as vitaminas e minerais.
Náo está provado que comer
determinadas coisas, como dizem
da cenoura, ajuda o bronzeado. As
frutas devem ser partidas na hora
de servir.

^^@G__a_--===^_$5:^:^

O que beber

ÔUALQUER 

tipo de liquido é
bom, exceto as bebidas
alcóolicas, que desidratam

muito o corpo. A quantidade diária
varia de 3 a 4 litros. Na praia é
preciso cuidado com o que se
compra, nem sempre refrescos são
preparados em condições básicas de
higiene. O ideal é perder o
preconceito e levar de casa seu suco
predileto. Caso contrário, vale apelar
para os industrializados, como os
refrigerantes. A água de coco é a
escolha mais saudável e de menor
risco. Tem o chamado equilíbrio
humoral (igual ao do corpo) no que
diz respeito ao sódio e potássio. E
aconselhada principalmente para o
atleta. Frutas aguadas como o meláo
e a melancia são excelentes para
reidratar, assim como as ácidas,
como a laranja e o limão, que, por
serem ricas em vitamina C,
aumentam a resistência do corpo ã
infecçóes e previnem contra
resfriados, tào comuns nesta época.

Os esportes

CORRER, 

fazer ginástica, jogar
vôlei, peteca, frescobol, surf,
moreyboggie. Estes esportes

podem ser praticados à vontade,
sem restrição de horário e tempo de
duraçáo, desde que a pessoa esteja
acostumada. Qualquer um que faz
exercícios na praia sabe que o
rendimento cai quando o sol está
forte. É o gasto de energia junto ao
calor. Quem tem mais de 35 anos e
pretende começar a se exercitar,
deve passar por uma avaliação
médica.

Quanto menos roupas melhor.
Lâs, plásticos para suar mais sào
contra-indicados. Bebendo muita
água e mergulhando para refrescar o
corpo, nào há problemas.
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O mergulho

Atranspiração 

é a
refrigeração natural do
corpo. Quanto mais você

mergulha, mas ajuda esse
mecanismo, baixando a
temperatura sem perder muito
liquido. O sal e o iodo do mar
proporcionam um bronzeamento
mais bonito. Nâo existe espaço de
tempo ideal entre a exposição ao
sol e o mergulho, cada um tem um
grau de tolerância. Molhar os
pulsos e a nuca para evitar um
choque brusco de temperatura, é
folclore para o dr. Mitsuya, que
garante que acidentes deste tipo
são pouco freqüentes. Ele explica
que as axilas, virilha, nuca e
pulsos sâo regiões de troca de
calor e nâo termostatos do corpo.

A leitura
ASSIM 

como a pele, os olhos
precisam ser protegidos na
praia. O branco da areia

reflete luz do sol e é bom usar
lentes escuras. Evitar mergulhar
de olhos abertos protege a vista de
uma doença freqüente no verão
chamada ceratrite actinica, que é
uma irritação muito dolorosa. A
leitura na praia, desde que náo
seja por um longo tempo, não

prejudica, mas quem 6 muito
sensível à luminosidade deve
evitá-lo, ou pelo menos ficar de
costas para o sol.

A corrida
A 

praia oferece três opções
para quem quer correr,
areia dura (perto do mar),

areia fofa e o calçadão. Em
qualquer destes locais o
importante e estar corretamente
calçado para evitar cortes em
cacos de vidro e latas e amortecer
o impacto do exercício que
prejudica as articulações. O
calçadão é uma pista ingrata e nas
praias da Zona Sul a areia
molhada é desaconselhada pela
inclinação (obnga a coluna a
compensar o desnível do cháo).
Correr na areia fofa uma vez por
semana é ótimo trabalho para
quem quer desenvolver
musculatura das coxas e aumentar
o desgaste. Al, a melhor opção é a
Barra da Tijuca, onde correm os
jogadores de futebol. Copacabana,
mais plana e limpa te varrida duas
vezes por dia) supera Ipanema.
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PREPARE 0 SEU CORPO PARA 0 VERÃO
USE PRODUTOS NATURAIS

CAROTENO — Produto natural em cápsulas, composto do extrato de

cenoura, beterraba e uiucum. Atuando na pigmentaçào da pele. acelera o
bronzeado, flxa e conserva a cor por muitos mese».
ESwZEADORES D€ CENOURA. BETERRABA E URUCUM - Com

proteção solar, protegem a pele e nio deinam descascar.
CHÁEMAGRECEDOR DR. RICHTER — Para entrar em lorma rápido,
tome este emagrecedor natural composto de quatro ocvss medicinais.
Laxante suave e dlurt-oo. emagrece naturalmente sem eleitos colaterais
___ ¦ (_r\ntra-_rK_tc__cÚ06
PARA DEPOIS DA PRAIA — Leite de algas, taçào de lanoMna e loção
hidratante Ôteo para as pálpebras. Co_geno com eiastma.
ES irrform^S-S . En-aTn. JOÀO DE BARRO PRODUTOS
NATURAIS. R. Visconde de Ptra|á, 82, toja 104 Pça. Gen. Os_no, Ipanema.

GINÁSTICA

iJPUhDERM
lll "T!aT_^ Farmácia
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UM PROGRAMA
DEDICADO À SAÚDE

E BELEZA DO CORPO.
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TRATAMENTO SAUDÁVEL
DE CORPO INTEIRO .\

Produto* naturais e medicinais.
Manipulamos receitas para

a beleza de seu corpo, pete e cabelos.

R. Vt-ti. <h P».«íl, 12 - lj.A Trt.: 267*248
R. Cd. Bonfim! 2é? - s/302£'.W.:'aaMtét
Av. R to èrttK», 166 - */2W -1è.i 220-1004
R. Baw« Ribeiro, 6SS-n-O -Tet-: 286^300 m

TODAS
3" e 5"
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tecidos poro decoração>rM IR ANDA
COLCHAS • CORTINAS • MATELASSE • ESTOFADOS

Show-Room: Rua Barata Ribeiro, 621-A
tels.: (021) 235 1381/255-7519 • Copacabana
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CIJISSIDISCADCS TB

5BD-55ES
ANUNCIOU. VENDEU.

M^CHOfRTcOnPOÍM A alcachofra tem uma atividade benéfica sobre as paredes
vasculares, pois faz baixar o teor de colesterol sangüíneo.

Outras Indicações: ARTERIOSCLEROSE, CELULITE,
w^__ •»- ,—* COLESTEROL,DIABETES, ESTERILIDADE.; FÍGADO,

r^T^^sNau^-GOTA, OBESIDADE, URÉIA, VESICUU BILIAR.

Rio it Janeiro (021) 285,1792 .

Encontrado em todas as Casas de Produtos Naturais, Farmácias
Homeopáticas.Farmácias Alopáticas e Farmácias de Fitoterapia e Hervananos.

FMBELEZE AINDA MAIS SEU CORPO
i.i i , T-'t_ I • Malhas de gmâstic_ • Bermudas e Biquínis, • Maios. Preços de lâbnca.

OI. VJ-ífUIlB | IPANEMA - Visconde de Pirajá. 303 l| 112 COPACABANA Av Copa. 581 L 206
Figueiredo Magalhães. 147
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Casa^Decoração
Domingo, no seu Jornal do Brasil.

B-RASUA
CASA FICAR

MAIS BONITA.
GLIX Sportdrink é a primeira bebida energética
preparada para quem deseja aumentar seu rendi-
mento físico, seja no esporte, no trabalho ou em
qualquer atividade física.
Ftorque GUX Sportdrink contém todos os elementos
indispensáveis à reposição da energia perdida
durante os exercícios e pela transpiração.
Faça a sua reserva de energia. Beba GUX Sportdrink.
Energia líquida e certa para você.

i-lV^J—

l-

Bebida energética
Contém carboidratos, vitaminas e minerais
Pronto para beber
Beba gelado
Não contém conservantes químicos

Aumenta õ rendimento f$§iei

_______WW #______________¦j__K_______ ___pp«_^-y ^'^fl H
| Jlr^i ^^'. '*'i'íí^_H_! ___¦

NUTRICIA



Começa dia 22, em
ltabuna, na Bahia,
a n Festa do Cacau.
Inform. 267-2447

Fazer um curso de
vídeo e conhecer
São Paulo.
Tel: (011)883-0633

JQEMAL D© BRASIL
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Antártida
Entre focas e baleias, a aventura
humana no continente superlativo

João Carlos Tyü

OS 

astronautas diaem
que a Tena, vista do
espaço, é azuL E a An-
tártlda, que eu conheci

entre setembro e março últimos,
a bordo do veleiro Rapanni, pode
ser considerada seu pedestal: um
continente de mais de 13 milhões
de quilômetros quadrados, onde
as cores explodem de foraa apa-
rentemente descontrolada e onde
brilha Imaculado, a 3 mü metras
de altitude, o Pólo Sul, ponto de
giro do eixo do planeta.

Depois da desértlca PatagO-
nia, a paisagem começa a se con-
gelar na Oeórgia do SuL SAo 7
mil quilômetros de mares revol-
tos até a Antártida surgir envolta
em misteriosa aura, as monta-
nhas nevadas, altíssimas, debru-
çando-se sobre o mar.

No verão, uma penumbra que
tenta imitar a noite cal por ape-
nas duas horas. Cada sol que
nasce e se põe pinta a neve de um
rôseo avermelhado — é a Aurora
AustraL No Inverno, a luz surge
por breves momentos e a noite
estrelada é entrecortada por ven-
tos ulvantes. Em qualquer esta-
çáo, o clima 6 uma combinação
de ventos fortes, ar frio extrema-
mente seco e visibilidade per-
feita.

A neve se acumula nas encos-
tas em camadas irregulares, até
que o sol e o peso fazem com que
mergulhem nas águas ao redor,
em rugido surdo. Paredes Intel-
ras de gelo causam pequenas on-
das e flutuam pela corrente, em
forma de iceberg* de todos os
tamanhos É inesquecível o espe-
táculo de dois Imensos leebergs,
milhares de toneladas cada um,
chocando-se, alguns deles trans-
formados a partir dai em peque-
nos blocos die gelo que ponülham
os mares.

A platéia desse show é forma-

da por uma fauna numerosa e
peculiar. O elefante marinho de
quatro twlH<M,a" parece se espre-
guiçar, cercado amorosamente
por mais de 20 fêmeas; há pin-
gulnsde todos os tipos, como o
imperador, de mais de 1,30 m de
altura; a solitária foca-leopardo,
de pêlo sedoso e fortes mandibu-
las, prefere seguir sobre os blocos
de gelo ao sabor das correntes.
Aves riscam os céus, como o alba-
traa de grandes asas e vôo pia-
nante, o pequeno e ágil storm
peirel de bico e patas vermelhos,
as situas da oor da rocha, os ga-
vides que atacam quem se apro-
xima dos seus ninhos.

Como na Antártida náo há ve-
getaçáo, a única fonte de alimen-
to é antmaL Há um dcto predató-
rio, mas harmônico, de luta pela
sobrevivência entre seus habl-
tantes. Podem-se ver milhões de
minúsculos namarbe* vermelhos,
nadando em todas as direções: é
o famoso krill, uma das maiores
fontes de proteínas e alimento
das balelas. Estas, aliás, sáo um
capitulo á parte. Com seu aparen-
te sexto sentido, elas nos recep-
donam com acrobadas magnlfi-
cas e saltos nos ares (quando
atacadas, tornam-se furiosas e
afundam barcos). Sáo multas as
espécies. A baleia franca, 70 tone-
ladas, é a mais mansa de todas; a
megspter quase náo aparece; a
balela anil, 30 metros e 150 tone-
ladas, é o maior ser vivo do mun-
do, hoje à beira da extinção (sua
vingança foi a de ter matado com
rabsnadas colossais, muitos dos
seus pescadores). Ela tem um"chafariz" de vapor e o som de
sua respiração pode ser reconhe-
cidode longe, quando expira pelo
alto da cabeça apôs um longo
mergulho. As orcas, assassinas sô
no cinema, sáo fascinantes, com
barbatana dorsal de 1,5 metros e
dentes afladlsstmos

É uma fauna preparada para
suportar as mais duras tempera-

turas, desacostumada á presença
do homem, que precisa de toda
uma parafernália para adaptar-
se ao clima que muda multo rapi-
damente: de zero grau pode cair,
em Irurtflnfr»*, a 30 graus negatl-
vos Apesar disso, desde o Inicio
do século diversas expedições
tentaram alcançar o Pólo 8ul, no
continente que Já os romanos
mencionavam como a terra in-
eognita austrália (terra desço-
nhedda do sul). Até que, em 14 de
dezembro de 1011, o norueguês
Roald Amundsen cravou lá a
bandeira do seu pais.

Uma nova era na Antártida
teve inicio em 1929, quando o
norte-americano Richard Byrd
foi o primeiro homem a voar so-
bre o Pólo SuL Ele liderou quatro
outras expedições para explorar
a Antártida. Aos poucos, cresceu
o Interesse coletivo pela regiáo e
foram estabelecidas bases per-
manentes na Antártida.

Hoje, a cinco anos da data em
que o chamado Sexto Continente
será redlscuüdo pelos 12 países
(inclusive o Brasil) que nele man-
tém bases, os dentistas estudam
ali problemas como o gelo polar e
seus efeitos no clima mundial, e
continuam a buscar algo que po-
de ser tim tesouro alimentar para
a humanidade. As montanhas da
Antártida abrigam 100 mil quilo-
metros cúbicos de carváo, seu
solo esconde reservas eqüivaleu-
tes a 45 bilhões de barris de petrô-
leo. A Mn*"h« brasileira mantém
a base Comandante Ferraz, na
Ilha Rei Jorge, arquipélago das
Shetland do SuL Perto, fica a ilha
vulcânica Decepdôn, em forma
de ferradura, enseada plácida
com poças de água quentes nas
praias de lava Ali, mergulhamos
no melo da neve. Na base, toma-
vamos sorvete enquanto ouvia-
mos historias e mais histórias.
Além delas, recomendações co-
mo a de andarmos sempre unidos

por uma corda, para facilitar o
resgate no caso de queda em gre-
ta oculta pela neve fofa; ou a de
Jamais sairmos sozinhos, para
evitar o risco de sumir para sem-
pre no melo de uma tempestade.

O mais importante náo é a
Antártida ser um gigantesco po-
ço de petróleo, ou a maior reserva
mineral do mundo, mas que ela
seja preservada como um santuá-
rio especial da Natureza.

Joéo C«to« Tyt. mfctoo carioca, i
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Indicação
D Passagem Aérea — A Aeroll-
neas Argentinas tem vôos até
üshuala A pwwme*'"1, ida e volta,
para uma permanência mínima
de cinco dias e máxima de 14
dias, custa 551 dólares, mais 25%
de taxa. A tarifa normal é de 656
dólares.

O Excursões — A OSA Repre-
sentaçôes (Avenida Ipiranga, 313,
Sáo Paulo, telefone (011) 257-
1177) oferece cruzeiros de 12 dias
em um barco quebra-gelo que
parte de Ushuaia, navega pelo
Canal de Beagle, Cabo de Homos
e Baia Esperança. Há ainda uma
excursão de helicóptero à base
militar do Morro Tenente Ibaâez.
Preços por pesi»,^, em cabine du-
pia, a partir de 3 mil 600 dólares.
Próximas saidas em 21 de dezem-
bro e 3 de Janeiro.
• No Rio, cruzeiros em veleiro
para até quatro pessoas podem
ser contratados na loja O Veleiro,
na Rua Teófllo Otoni, 48, telefone
253-9086 ou pelo telex (021) 30216.
O preço varia de acordo com a
duração e o roteiro da viagem,
que deve ser feita no verão antár-
tico (setembro-março). É preciso
fazer reservas com pelo menos
seis meses de antecedência.

Amorna
Antártida
HÁ 

dois anos, Amyr Klink
fez a travessia do

Atlântico Sul, cruzando
sozinho num veleiro 7 mil
quilômetros, em 100 dias sem
escalas. Açora, prepara-se
para uma viagem á Antártida
no mesmo estilo: sozinho, num
veleiro. Mesmo assim, ele
afirma que náo gosta de
aventuras. ("Aventura é alço
improvisado, ou que envolva
perigo. Minhas viagens sáo
planejadas em aula detalhe,
com multa antecedência. E
sáo completamente seguras".)

Para Amyr, economista
formado, mas que trabalha
com criaçáo de búfalos, táo
interessante quanto viajar 6
preparar a viagem — o que
está sendo feito em dois anos,
até a partida, em dezembro
do ano que vem. E se a
viagem é solitária, seu
preparo envolve mais de SOO
pessoas, desde o projeto do
barco de 15 metros de
comprimento, até pesquisas
meteorológicas e análise de
cartas de travessia do mar.

Esta aventura — aliás, esta
viagem — começou há 20
anos, quando dois garotos
paulistas, entáo com 10 anos
— Amyr e seu irmáo —
descobriram numa fazenda
abandonada no Vale do
Carapitanga jornais do inicio
do século contando a
conquista dos Pólos Norte e
SuL A partir daí, Amyr
passou a juntar relatos de
expedições polares, como a do
norueguês Roald Amundsen,

que dedicou 14 anos de sua
vida á conquista do Pólo
Norte. Quando estava no meio
do caminho, soube que um
americano tinha chegado
pouco antes. Roald náo
desistiu: reuniu a tripulação e
avisou apenas que iam mudar
de rota — efoi conquistar o
Pólo SuL

Durante os 27 dias da
viagem, Amyr ficará acordado
apenas duas horas por dia,
mas terá todo o conforto a
bordo, inclusive um freezer e
um forno. "Um páoztnho
quente, no meio da geleira, é
fantástico," diz ele. (As
refeições propriamente ditas
serão liofilizadas, isto é, em
cápsulas concentradas).

Ele insiste em que nunca
estará sozinho, pois manterá
contato permanente com o
mundo através de uma
Central computadorizada de
comunicação. Na bagagem,
além de roupas especiais
para enfrentar temperaturas
muitos graus abaixo de zero.
ele levará mais de 200 livros,
principalmente sobre
Navegação, aves e animais
marinhos e poesia francesa. E
náo tem medo da solidão do
mar: "Os ingleses ficam em
ilhas do tamanho de um
campo de futebol até dois
anos, sozinhos. Está provado
que num espaço muüo
reduzido — como o de um
barco ou de uma ilha — o
relacionamento humano é
mais dificil. Já imaginou se
vou eu e uma gatinha e lá, no
meio da geleira, nós
brigamos? Onde é que o outro
vai espairecer?"

SUL DO BRASIL — URUGUAI - ARGENTINA — PARAGUAI
Na SOLNAVE 3 EIXOS . o mais avançado ônibus do mundo, a sua sensação ó a cte estar em um avião,

4 BANDEIRAS -15 dias
Curitiba, Blumenau, Florianópolis, Torres, Por-
to Alegre, Gramado, Canela, Punta dei Este,
Montevidéu, Rosário, Assunção, San Bernardi-
no, Lago Ipacaray, Puerto Stroessner, Foz do
Iguaçu etc. Buenos Aires em grande destaque.

Não perca o tour do momento!
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CENTRO: B. da Quitanda. 20 - Sobreloja (esq. c/B. da Assembléia) -T«l^ "1-4499

COPACABANA: Bua Santa Clara. 70 - Sobrelcia • Tel.: 257-8070 • 255-878.
TIJUCA: Praça Saenz Pena. 45 - Loia 10-L ¦ (Shopping 45) ¦ Te .: 264-4893

IPANEMA: Bua Visconde de Piraiá. 351 - Loia A - Ed^Forum Te .: 521-1188
BARBA: Av. Armando Lombardi. 800 • Loia N - Condado de Cascais - Tel.:

EM TURISMO AN? 1

4 BANDEIRAS E BARILOCHE • 22 dias
Inesquecível viaqem através das mais belas regiões de 4
países. Sul do Brasil, Punta dei Este. Montevidéu, Mar
dei Plata, Valle Encantado, Neuquén, Bahia Bianca, Ro-
sário Assunção, San Bemardino, Ugo Ipacaray, Puerto
Stroessner, Foz do Iguaçu etc. Buenos Aires e Bariloche
em grande destaque.

Vm0
SALVADOR Rua M.guei Calmon 42 ¦ 4= andar ¦ Tel (071) 243-7988 Emoratur n.' 00942 .1 41 7

RECIFE Av Conde de Boa V.sta. 682-Tei lOôn 231 07)6^Embratur o" 0(^2 03 414
B HORIZONTE R Para.Da 1317 ¦ Loias 2 e 3 • Tel |Q3P 223-3333 Emoralur n- 00942 OO 41 8

EMBBATUB N3 00942 00 413 Solicite folheto especifico ao seu Agente de Viagens ——— —¦
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Cidade proibida Camping"

Em Pequim, o luxo e a opulência dos
imperadores chineses por cinco séculos
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muitos sécu-
los, Pequim foi uma cl-
dade murada: no centro

dela ficava a Cidade Proibida,
símbolo durante 500 anos do
poder Imperial na China. Quan-
do os Imperadores da dinastia
Ming expulsaram os mongóis, a
capital foi transferida para Na-
Jlng. Em 1430, 35 anos depois
dessa mudança, o terceiro im-
perador da dinastia Ming reto-
mou o poder e resolveu recons-
truir os palácios em Pequim.
Centenas de milhares de opera-
rios trabalharam no projeto e o
material, principalmente pedra
e madeira, foi trazido de todas
as partes do Império.

Os palácios dentro dos mu-
ros ficaram conhecidos como Zi
Jin Cheng, ou Cidade Proibida
Púrpura, sendo a cor associada
à estrela (vermelha) do Norte
que bilhava sobre a Cidade,
considerada centro cósmico do
mundo. t

Só muito raramente em sua
vida o Imperador saía da Cida-
de e ninguém podia entrar lá
sem permissão. Ela ficava den-
tro da Cidade Imperial, que por
sua vez estava dentro das mu-
rolhas de Pequim.

Os 24 imperadores das duas
últimas dinastia — Ming e Qlng
— governaram da Cidade Proi-
bida. Considerados Filhos do
Céu, eles controlaram a China
com dureza por quase cinco sé-
culos, até que o império caiu,
em 1911. Do Trono do Dragáo
as ordens eram levadas até os

'¦$s®_%àwmÊmi
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A arquitetura da Cidade Proibida, desde a
sua entrada, a Praça da Paz Celestial, fez
dela um dos mais fantásticos monumentos
do mundo

menores cantos do império e
obedecidas sem discussão. Um
edito exigia que nenhuma cons-
truçáo podia ser feita em Pe-
quim de onde se pudesse avia-
tar os muros da Cidade Proibi-
da. Essa lei foi abolida só de-
pois que o último Imperador
caiu.

Dentro da Cidade oe Impera-
dores viviam com opulência,
entre tesouros fabulosos e cer-
cados pela corte, que incluía o
Imperador e a Imperatriz, con-
cubinas, príncipes, eunucos, fa-

voritos da corte, sacerdotes e
ministros. O luxo fazia parte do
cotidiano e 600 cozinheiros tra-
balhavam só para alimentar a
corte. Quando acabou o Impe-
rio, os palácios entraram em
decadência: muitos tesouros fo-
ram vendidos, pilhados ou rou-
bados até a ascensão do comu-
nismo, em 1949. Mesmo assim,
o que restou dá uma idéia do
esplendor da corte: há peças de
bronze e Jade, porcelanas, pin-
turas — entre os objetos mais
interessantes estáo o famoso

traje de Jade. E a arquitetura da
Cidade Proibida fez dela um
dos mais fantásticos monumen-
tos de todos os tempos.

Separada da ala dos pala-
cios, à direita da entrada, estáo
o Palácio da Cultura e a Biblio-
teca Imperial À esquerda fica a
Casa da Imprensa Imperial. Na
ala norte estáo os palácios par-
ttculares do Imperador Qulan
Long e da Imperatriz Ci XI e os
antigos aposentos das concubi-
nas.

Depois de passar pelo Por-
táo da Harmonia 8uprema, o
visitante entra num vasto pátio
oom três terraços sustentados
por colunas de mármore — é o
Palácio da Harmonia Suprema.
Ele tem diversos porta-
Incensos de bronze e um relógio
de sol, símbolo da Justiça e vir-
tude imperial As colunas sáo
esculpidas com desenhos de
dragáo, também um símbolo do
imperador e era nesta sala que
ae realizavam as cerimônias ofi-
dais da corte. No palácio ao
lado — o da Preservação da
Harmonia — eram oferecidos
banquetes em homenagem a
emissários e embaixadores es-
trangeiros.

Em outro pátio ficam três
palácios particulares e o mais
belo deles, chamado Palácio da
Pureza Celestial, é decorado
com tartarugas de bronze, sim-
bolos da imortalidade. Em vol-
ta, fica o Jardim Imperial, com
árvores centenárias e diversos
outros palácios que pertenciam
aos demais membros da corte.

0 trailer, com
segurança
A 

cada dia mais sofLsU-
cados. os trailers sâo
uma altemaüva práU-

ca e econômica, sobretudo
em acampamentos de longa
distancia. Mas o camplnf t >
bre rodas, ao mesmo tempo
em que oferece maior confbr-
to, exige alguns cuidados dot
campistas que náo tém o há-
bito de ut_U_á-lo.

O primeiro dele» é com o
carro, que deve ter • suspen-
sáo traseira regulada (se for
de molas, mande acrescentar
mais uma barra). Isto permite
ao veiculo obter maior resis-
tèncla á pressão MU pelo
trailer.

Com capacidade para
abrigar um casal ou até uma
família com oito pessoas, os
trailer* comportam todo tipo
de acessórios, incluindo apa-
relhos de ar condicionado,
TVs a cores, geladeiras, má-
quinas de lavar pratos e rou-
pas. Dal a distribuição da car-
ga — evitando-se colocar
multo peso nas extremidades
— ser importante.

Nunca é demais lembrar
que a escolha do tipo do trai-
ler deve estar condicionada a
potência do motor do cano
(deve ser pelo menos 1.8) que
estará carregando mais mela
tonelada. Cuidados devem-se
ter também ao dirigir, sobre-
tudo os menos acostumados,
e para auxiliar é preciso um
aparelho retrovisor em cada
lado do veiculo.

Controlar a velocidade,
evitando-se de usar o freio a
toda hora, e nâo fazer movi-
mentos bruscos nas curvas —
assim, o equilíbrio do cairo
será mantido. Uma boa medi-
da nas descidas è utilizar a
marcha que se utilizaria caso
estivesse subindo. Jâ as ultra-
passagens também exigem
multo cuidado: o veiculo e o
trailer Juntos tém mais de
sete metros de comprimento.

A manobra de marcha-a-re
se toma um sacrificio para os
principiantes e para se colo
car o trailer à direita tem-se
que primeiro virar o volante
para a esquerda e. a me<ilda
que ele tomar a direção dese-
Jada, vire para o lado oposto
para o carro Ctcar alinhado
com o trailer. Estacione sem-
pre os dois veículos no mes-
mo nível e nâo se esqueça
que, devido ao aumento de
carga, o carro consumirá em
média 30<*> a mais de combus-
Uvel.

Para evitar a ferrugem nos
engates e tomadas de (orça é
bom cobri-los com plástico
ou utllliar spray anti-
ferrugem. Os pneus também
devem ser calibrados de açor-
do com o peso do trailer.

Os preços de um trailer
podem variar (de Cz$ 100 mil
a 400 mil oa mala sofisticados)
mas pora quem nâo tem o
hábito de se utilizar deste ti-
po de acampamento o melhor
é alugar um. O Camping Clu-
be do Brasil oferece dois mo-
delos: o Jóia com capacidade
para dois adultos e duas
crianças (Cat 250 diária) e o
Beija Flor para quatro adul-
tos (Cs$ 350 a diária). Maiores
Informações pelo telefone
362-717.:.

CANTIL
O CCB confirma a salda

amanhã de uma excursão pa-
ra o Sul, incluindo Curitiba.
Canela — onde está progra-
mada uma festa da Cerveja
no sábado — Oramado, Porto
Alegre, Florianópolis e Blu-
roenau com um total de 11
dias de duraçáo.

A Procampo (rua Figueira
de Mello. 191 — tel 228-7994)
faz reparos em barracas e
aceita encomendas com dese-
nhos de acordo com exigên-
cias dos campistas.
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No auditório do seu Centro de Treinamento e
Desenvolvimento, a VASP realizou a cerimônia de
formatura de 4a turma de co-püotos de Boeing
737-200. Este ano a companhia já formou 44
co-püotos e até dezembro, mais 24 deverão ter
cumprido o período de treinamento.

Devanir Menezes Ferreira é
o novo presidente da Rede
tropical de Hotéis, em substi-
tuição a Antônio Carlos Pesta-
na Filho, que se aposenta após
40 anos de serviços, dos quais
12 na presidência da rede.

Tem novo diretor a Superin-
tendência de Aeroportos Inter-
nacionais da Varig. É George
Ermakoff, um economista que
substitui a Domingos de Souza
Costa que está se aposentando
após ter desempenhado por
muitos anos essa função.

Walpax se vale dos apart-
hotéis para atender melhor

A falta de alojamento nos hotéis do
Rio de Janeiro tem causado sérios
transtornos para os estrangeiros que
visitam a cidade. No ano passado, cerca
de 1 milhão 800 mil turistas utilizaram o
Rio como portão de entrada no Brasil e
muitos deles não puderam permanecer
na cidade por total falta de acomoda-
ções.

Preocupada com isso, a direção da
Walpax Turismo, uma das mais impor-
tantes agências do país, decidiu apelar
para esquemas alternativos, lançando
mão dos apart-hotéis da Barra da Tiju-

• ca, como uma nova ooção de hospe-.
dagem.

Dentro dessa idéia, a Walpax ven-
deu no exterior a Bana da Tijuca como
um balneário com diversificadas possi-
bilidades esportivas e comerciais.

Foi feito um investimento de CzS
250 mil na produção de fitas dc video-
tape sobre a Barra, para distribuição na

: Europa e Estados Unidos, juntamente
com manuais operacionais e mapas de

localização dos vários pontos de inte-
resse para os turistas.

Para oferecer um melhor atendi-
mento, a Walpax associou-se à Tropical
Adventure e elaborou uma programa-
ção mais sofisticada, que inclui o golfe,
windsurf, asa delta, windear, squash e
até pilotagem de carros de competição.

Joáo Nagy, diretor-gerente da Wal-
pax, diz, entusiasmado, que 

"a resposta
a esse plano veio rápida. De agora até
abril de 87 traremos sete mil turistas,
que já confirmaram suas reservas. Isso
significa um faturamento de US$1 mi-
Ihão 300 mil. A Barca da Tijuca está se
tomando independente da infra-
estrutura de serviços do centro do Rio e
apresentando uma situação bem menos
desgastada".

Na Barca da Tijuca, a Walpax man-
tém contratos com nove apart-hotéis,
com ocupação permanente, garantida,
de 300 a 499 unidades destinadas ao
turismo, assegurando, com isso, retor-
no certo para o seu investimento.
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People oferece
escunas para
o fim-de-ano

A People Express está investindo
firme na área do turismo marítimo e
apresenta como grande novidade o pas-
seio de escuna dirigido a empresas, para
confraternização de fim de ano.

Sérgio Rocha, diretor da agência,
acredita que este passeio é uma boa
alternativa para as empresas que preten-
dem organizar almoços de fim de ano e
querem uma novidade para presentear
seus funcionários.

As escunas podem transportar até 40
pessoas e, no caso de gmpos maiores,
podem ser utilizadas várias delas. O pon-
to de partida para esses passeios, que
podem durar quatro ou oito horas à
escolha da empresa contratante, é a Ma-
rina da Glória.

A bordo é servido um variado buffet
e para animar o ambiente, um conjunto
de samba ou pagode, toca o tempo todo.

Informações e reservas pelo telefone
(021) 221-5443.

Pela primeira vez desde
que, em 1954, iniciou seus vôos

para o Brasil, a Swissair
pousou na Bahia. Um DC-10,
fretado para dar uma volta ao
mundo, desceu em Salvador.
Durante a estada dos 80
passageiros na capital baiana,
a Stcissair ofereceu a 100
crianças da APAE, IBR e SOS
um vôo panorâmico sobre
Salvador, Ilhéus e Porto
Seguro.

s Estão visitando o Brasil, numa
programação organizada pelo Rio Shera-
ton Hotel, três dos principais editores de
turismo da imprensa norte-americana:
Michael Carlton, do Denver Post e Wa-
shington Post; Geórgia Hesse, do Chica-
go Tribune, Los Angeles Times e revista
Home & Away e Goerge Rosenblat, do
Houston Chronical e Petroleum News.
Eles se despedem hoje, do Brasil, depois
de visitarem os principais pontos turísti-
cos da Grande São Paulo e Rio de
Janeiro. Para recepcioná-los o Rio Shera-
ton ofereceu um coquetel que contou
com a participação da imprensa especiali-
zada e correspondentes estrangeiros.

s No Centro de Estudos Turísticos da
Riotur foi inaugurada a biblioteca Joana
Palhares, em homenagem a uma das mais
atuantes jornalistas de turismo do Rio.

Chá Austríaco

0 Rio Palace Hotel oferecer* aos tens
hóspede, e ao pábüeo, dt hoje ¦ 30 deste
mès, dos salões do Chá e Simpatia e
varanda do Hone's Neck Bar, das léh às
18-30a_n, o Chá Asstriaco patrocinado
pela CAmara de Comércio Aa_-riáca, Laf-
tfcasn, con p_rtk_p-ç-o da Hotéis Impe-
riais de Viena. Preço — C_$ 150,00 mata
10% de taxa de serviço.

• • •

s Mary Pires, uma gaúcha de 21
anos, modelo fotográfico e manequim
profissional e Évio Bustamante, de 20
anos, estudante de economia, foram os
vencedores do concurso Ele & Ela reali-
zado no hotel Portogalo, da Frade Ho-
téis, em Angra dos Reis.

• Está de volta à atividade, e com
força total, o Alberto Jorge Monteiro, da
Mundo Turístico AJM. Uma cirurgia
obrigou-o a um afastamento temporário.

Touring: 63 anos

0 Touring Club do Brasil está coco-
pietando 63 anos de atividades ao país,
onde se 'iniciou como Sociedade Brasileira
de Turismo, criada por om grupo de
empresários e poUticos liderados pelo Vi-
ce-Presidente da República, Estácio
Coimbra. Só em 1930 ele lançou no Brasil
a assistência mecânica e legal a motoristas
amadores. Hoje, tem mais de 350 mil
sócios e sedes em 51 cidades brasileiras.
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• Imperial Turismo e Lan Chile reu-
niram suas equipes do Rio e Sáo Paulo,
empresários e jornalistas especializados,
num "café amigo", para apresentar suas
programações Volta ao mundo e China-
Projeto Oriente/Ocidente. A primeira ex-
cursão tem saídas programadas para 16
dc maio e 13 de outubro de 1987 e a
segunda, para 11 de abril e 29 de agosto,
também do próximo ano. Já nos primei-
ros dias de comercialização, os dois pro-
gramas alcançaram grande sucesso.
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Peter Birchall, gerente geral
do hotel Inter-Continental de Paris e
vice-presidente de operações para a
França, Espanha, Portugal e Suíça.
estará no Brasil entre 20 e 25 deste
més. Ele vem promover os hotéis de
sua área, o Inter-Continental Paris;
Meurice; Gran Hotel e Café de Ia
Paix (Paris); Carlton. em Canes;
RUz, em Lisboa e Inter-Continental
de Madri e Genebra. Além do Rio, ele
irá a São Paulo, Buenos Aires e
Caracas para visitas ás principais
operadoras e agências de viagens.

Recorde no AIRJ
O Terminal de Cargas do Aeroporto

internacional do Rio de Janeiro, esUb-ie-
cen, em outubro, o recorde de recebünen-
to de mercadoria importada, com 1 mil
680 toneladas. A arrecadação das taxas de
arma-cnagem e capataiia também au-
mentou substancialmente, chegando em
setembro a Cz$ 12 milhões 486 ml subin-
do em outubro para CzS 13 milhòes 948
mil.

• • •
S A Dupama Serviços e Representa-

çóes é, agora, a representante da Rede de
Hotéis Othon, em belém, PA.

• O Hotel Simon, em Itatiaia, estará
promovendo nos dias 5, 6 e 7 de dezem-
bro, o 1 Torneio Primavera de Tênis
Itatiaia, com a participação de clubes
campeões do Rio e São Paulo em 1985.
Haroldo Simon, diretor do hotel, progra-
mou um pacote econômico para casal,
com hospedagem de sexta-feira a domin-

go e refeições incluídas, ao preço de CzS
2 mil 409. No sábado, haverá Noite de
Queijos e Vinhos e no domingo, churcas-
co à beira da piscina. Informações e
reservas pelo telefone (021) 2404508.

Música country

Começa nesta sexta-feira o I Festival
de Música Country de Visconde de Mauá,
patrocinado pela Pousada Pinheira e Ca-
sa Alpina. Estará se apresentando o grupo .
Friends, já conhecido do publico, num
cenário de verdadeiro faroeste e com
comidas típicas. Informações e reservas
com a Itatiaia Turismo pelo telefone (021)
2212022.

• • •

s Começando a operar no Rio de '

Janeiro, a Turistw Operadora de Tuns-
mo, com sede na rua Senador Dantas, 80
sala 1101. telefone (021)240-0173. Antô-
nio Carlos Ferreira do Amaral e Silva e
sua mulher, Dejane Bouças do Amaral e
Sdva, estão com planos arrojados para
conquistar mercado.

s Alain Füliéres, diretor geral da Air
France para o Brasil e Jean-Louis Del-
quignies, diretor do hotel Méndien Co-
pacabana, convidando para o concerto do
Quatuor de L8 Opera de Paris. Será no
dia 23 deste mês, no restaurante St.
Honoré. às 20h.

Emagrecimento
em cruzeiros
marítimos

Co» duração de 14 ¦ 21 di», a Quo Vadfc e
¦ GaJHver Viagem estão ofertando os dum*--
das rnueira. de «agrcdnealo, em urin da
Royce CmJoe, pan os nas de deiembro d__M
mo t fc*anro dt 87.

Oi M>to_ funcionam como verdadeira.. dS-
¦ias de enucr-dmenlo, com acompanhameiilo
de um equipe de «te mé-Ucos dt Milão e an
b-wSe-ro. „

O programa * divide em duas etap»: aa
primeira o paciente se aibm-le i todos os

aa segunda cumpre *s
dlt__» pelo computador,

te acordo cs» • B_ct_bol—a de tada aas.
Tod» ¦ dkt» _o prtf__ra_» por codaheiros

O preço é de, aBW__-__a___t, USS $ mü
SOO, is-d-indo alojameoto em cabina, refeiçoe* e
niaaailu. Informações na Quo Vadls (021)
221-2S2S e aa GulMver 1021) &4-214é.

_-— sswnpjsyTpy"

Esta é a equipe responsável pela preparação das inaugurações do
norte da Itália, apreíentailas ao eitiU) nuova coecina p*ít>

Valentino's, restaurante do Rio Sheraton Hotel e afHintado como
um dos mais sofisticados do BrasU. Semanalmente o cardápio
apresenta a sugestão do chef. composta de cinco pratos que

proporcionam grande prazer na sua degustação, não só pela
aparência mas, principalmente, prio sabor.
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Assunção
Ritmo lento às margens do rio Paraguai: bom para compras de brasileiros

Helicte Vaitsman

PARA 

brasileiros, o Para-
guai costuma ser sinòni-
mo de compras, cassinos,
águas barrentas de um

sinuoso rio. É tudo isso, certamen-
te, mas não só Isso, como se pode
constatar em Assunção, onde vi-
vem 900 mil dos 3 milhòes 700 mil
habitantes do pais. Na arborizada
capital, cortada por praças sono-
lentas, os sinais de trânsito sâo
raros e o rnnis alto entre os 30
prédios altos tem 24 andares. En-
quanto nas calçadas trocam-se
tranqüilamente guaranis por dóla-
res ("cambio, snor?", é a senha), nas
ruas trafegam velhos ônibus, pare-
cidos com nossos lotações dos anos
50.

Afáveis, os paraguaios mantém
hábitos antigos. Lencinho branco
despontando no bolso superior do
paletó escuro; terere (erva-mate)
gelado, tomado a qualquer hora,
como o cafezinho é tomado no Bra-
sil; siesta entre meio-dia e três da
tarde — depois dela o comércio,
tentação dos turistas, reabre até às
oito da noite. A lingua oficial é o
espanhol (e a religião oficial, a cato-
lica: eles náo tém chance de um
segundo casamento), mas é exce-
çâo aquele que nâo fale, ou entenda
bem, o guarani. Isso se aplica inclu-
sive à elite, branca e mestiça, que
dirige a nação que a liderança de-
mocrata-cristá, oposicionista, ava-
lia ser composta por 2% de ricos,
72% de pobres e 28% de classe
média.

Ou seja, há de tudo para todos
òs orçamentos, em matéria do que
fazer em Assunção. Passeia-se de
graça pelo rio Paraguai. Pechincha-
se nas lojas de quinquilharias ele-
trtnlcas. Toma-se champanhe fran-
cés e degusta-se caviar num hotel
como o Yacht y Golf Club Para-
guayo, empreendimento em regime
de soft opening no qual capitais
nacionais e estrangeiros já investi-
ram 28 milhões de dólares. Namora-
se ao som da lánguida arpa que
entoa polcas nos restaurantes foi-
clóricos, onde nunca falta quem
cante os encantos de índia, a que
tem cheiro de Dor, ou do lago azul
de Ypacarai (a 37 quilômetros da
capital).

Do cerro (morro) Lambare, no-
me em homenagem ao antigo caci-
que da região, avista-se a cidade
Inteira, multo verde, banhada pelo
rio que parece pegar fogo na hora
do pôr-do-sol. A estátua do Índio
está cercada por um monumento
ao qual não faltam as frases em que
o« pais da pátria exaltam a si pró-
prios por té-la defendido. Versão
sumária do que se conhece no Para-
guai como Santíssima Trindade:
Exército, Oovemo Stroessner e
Partido Colorado, os trés no poder
hã 34 anos.

. Descendo-se em direção ao cen-
tro, o percurso é ameno, sem engar-
rafamentos, ainda que o taxi pese
no bolso (a gasolina é a mais cara
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da América do Sul, equivalente a
Cz$ 13,50 o litro). Por todos os can-
tos, carros brasileiros de qualquer
marca e ano. Há magníficas man-
sões da oligarquia na avenida Ma-
riscai Lopez, a mais tradicional; na.
avenida República Argentina a
concentração é de casas de milioná-
rios e Embaixadas. De notável, pa-
ra nós, a ausência de segurança
ostensiva e de muros altos.

Na avenida Aviadores dei Chaco
(quatro ruas lembram a guerra do
Chaco) ainda há casas de antigas
fazendas, algumas com bois nos ter-
renos dos fundos. O paraguaio fala
com intimidade do passado e do
presente das grandes famílias. Aqui
o genro do Presidente da Republi-
ca, Alfredo Stroessner, ergueu sua
mansão em forma de mesquita, ali
o Embaixador de Londres tem seu
castelo de estilo francês, acolá al-
guém construiu para a fllha desqui-
tada um castelinho, mais adiante o
"velho" possui uma de suas resi-
dèncias extra-oficiais...

No Jardim Botânico há o Museu
de História Natural e o Museu Lo-
pez, construçáo despojada (nada
que lembre o fausto arquitetônico
brasileiro do século passado) onde
viveu a famfiin que dominou o Pa-
raguai por meio século. O mesmo
Jardim abriga um Golfe Clube pri-
vado, em cuja área interna há uma
ruína jesuítlca, um Jardim Zoológi-
co e ainda cerca de 40 índios mokas
que foram parar ali após uma en-
chente em suas terras. índias ven-
dem â entrada colares de contas e
cocares de penas de avestruz, pela
metade dos preços (Cz$ 30 a 60)
cobrados no aeroporto.

Já no centro, visita obrigatória é

ao Panteão Nacional dos Heróis (ao
estilo dos Invalides, em Paris), onde
ficam as cinzas dos próceres. A pou-
cas quadras, tendo ao fundo a bala
de Assunção, estáo o Palácio do
Oovemo, a Universidade Católica e
a Catedral. Junto a esta, é interes-
sante percorrer um típico mercado
de abasto latino: seria como nossas
feiras livres, se nâo parassem, junto
às barraquinhas coloridas, Mercê-
des último tipo que os donos dei-
xam abertas enquanto se abas-
tecem.

Um passeio que só os da terra
costumam fazer é até Biguá, do
outro lado do baía. Uma lancha sal
do antigo porto e atravessa águas
plácidas até um complexo que in-
clui praias, restaurantes e clube.
Desse porto, aliás, partem os navios
de maior calado que vão até Co-
rumbá. A viagem leva cerca de uma
semana e as passagens custam de
Cz$ 350 a Cz$ 1 mil 500, em camaro-
tes com variados graus de conforto
(maiores Informações na Flota Mer-
cantil dei Estado, calle Estrella
672).

Quem preferir viagens mais
curtas deve ir a Aregua (a 35 qullô-
metros de Assunção, Junto ao lago
Ypacarai), que se orgulha dos anti-
gos casarões coloniais e da ceràmi-
ca. Em Itá, 37 quilômetros em dire-
çáo ao sul e fundada em 1539, a
principal atração é o artesanato da
galinha feita de argila preta (a (alli-
nita de Ia snerte); e Itaugua (a 30
quilômetros ) é o centro de produ-
çáo do ftanduti, renda feita de finis-
simos fios entrelaçados que com-
põem desenhos de flora e fauna,
transformando-se em toalhas de
mesa, mantilhas e artigos diversos.

Cruzeiros
são sempre
benvindos
TODO 

o comércio da calle
Palma e adjacências aceita
cruzados. Algumas lojas

maiores, como as Galerias Guarani
e o Shopping Vendôme, aceitam
até cheques especiais brasileiros e,
caso do Vendôme, cartões de crédi-
to válidos somente no Brasil. Ou
seja, quem viajar sem o passaporte,
que dá direito à compra de 500
dólares no câmbio oficial, nâo pre-
cisa se preocupar, a nâo ser com os
preços. Se você entrar por via aé-
rea, vale compará-los com os da
free shop do Galeão: uísque e perfu-
mes custam um pouquinho mais
aqui, relógios saem mais em conta
lá (especialmente os Casio falsifl-
cados).

Um dólar está valendo 600
guaranis e é a moeda básica na
hora de dar os preços, Inclusive nas
centenas de lojinhas, em geral ad-
ministradas por chineses ou corea-
nos, onde se vende de vídeo-
cassetes (390 dólares o de trés ou
quatro cabeçotes, VHS, Panasonic:
ou seja, você só entra com ele se der
um Jeitinho na Alfândega) a telefo-
nes digitais (seis a sete dólares). Ao
fazer a conversão para cruzados, os
balconistas multiplicam pelo câm-
bio negro brasileiro do dia (na se-
mana passada, Cz$ 29).

Eis os preços de alguns produ-
tos, lembrando que os mais baratos
são made in Hong Kong ou Taiwan,
Imitação dos Japoneses:

ÀmWÊ _^B^Nta___.

rádio-relògio digital com desper-
tador e telefone — 18 dólares

telefone sem flo — de 46 a 50
dólares

walkman marca Unlsef (rádio e
gravador que só reproduz) — 20
dólares

walkman Sony, legitimo — 96
dólares

walkman Aiwa — 46 dólares
rádio orelhinha, só AM — seis

dólares
relógio digital com flo para rádio

orelhinha — cinco a sete dólares
relógio Casio falso — em tomo

dos 10 dólares
• relógio Casio legitimo — a partir
de 20 dólares
¦ toca-fitas de carro
53 dólares

a partir de

toca-fitas e rádio National — a
partir de 50 dólares (cerca de 30*>>
mais baratos que na frre-shop do
Galeão)

fita para videocassete JVC ou Na-
Uonal — de cinco a seis dólares

camisa de seda Ouy Laroche —
30 dólares

maquiagem Pupa. Italiana — a
partir de 45 dólares, o estojo peque-
no, até 160 dólares, o grande (am-
bos se transformam em bolsas)

Imitação de maquiagem Pupa —
a partir de cinco dólares

Isqueiros com formatos de corpo
de mulher, veleiros, bandeiras, etc.
— quatro dólares

perfume Calvin Klein 100 ml — 22
dólares no Vendôme (sô compre
perfumes ali ou em outra loja gran-
de; jamais ceda à tentação dos ca-
meios, que vendem marcas falsas)

câmera Canon Snappy S — 75
dólares

câmera Canon AT 35 M n — 145
dólares

câmera Canon 8uper Shot — 170
dólares

chaveiro que apita — dois dólares

estojos para crianças com várias
aberturas — 10 dólares

Jogulnhos eletrônicos para crian-
ças — de cinco a dez dólares

Para artesanato, o melhor lugar é
o Mercado Colón, onde uma lojinha
atrás da outra vende artigos de
renda Aanduti, bordados sobre al-
godáo conhecidos como aó-po-l,
bolsas de couro é bonecas.

Objetivo
é atrair
classe A

SÓCIOS 

do Clube Centenário,
reduto da elite paraguaia hã
80 anos, garantem que o ser-

viço por ali melhorou multo desde a
inauguração, em 1981, do Yacht y
Golf Club Paraguayo. Em ãrea to-
tal de 200 hectares, a nove quilóme-
tros do centro de Assunção, o gmpo
Hotel and Resorts Management
Corporation está abrindo agora, in-
tçgrado ao clube, o hotel que não
disfarça a ambição de atrair clien-
tela Internacional classe A. Para
Isso ostenta, entre outras atrações,
um bem cuidado campo de golfe,
quadras de tênis e squash, piscina
descortinando o lado argentino do
rto Paraguai, barcos de pesca, pe-
queno ginásio equipado de moder-
nos aparelhos, pôneis para as crian-
ças, quatro restaurantes e cinco ba-
res com bebidas das melhores mar-
cas, serviço gentil.

• Num país onde 85% dos produ-
tos são Importados, a preocupação
foi a de mostrar requinte nos deta-
lhes. Hã ventiladores de teto cro-
mados, chineses, nas 138 suites (ou
têm vista para o rio ou para Jardins
irrigados por um complexo sistema
de computação, aliás usado em to-
do o hotel), que são equipadas, com
aparelhos de TV alemães, toalhas
felpudas norte-americanas, rou-
pões aconchegantes, torneiras de
bronze e frijo-bar farto. A geladel-
ra, escondida num conjunto de ma-
deira e palha, oferece de cerveja
Heineken (3,5 dólares a lata) ao
champa<ne Cordon Rouge (40 dóla-
res a garrafa).

No cardápio do serviço 24 horas,
oi hóspede pode escolher entre vi-
nhos chilenos (o Cousiâo Macul Isi-
doro está 10 dólares a garrafa), fran-
ceses (16 dólares o Rose d'AnJou) e
champagnes como a Dom Perignon
(por 137 dólares). A diária sai a
partir de 95 dólares para duas pes-
soas — tanto em suites com camas
de solteiro enormes quanto nas
com cama de casal king size, estilo
motel, em frente a uma parede toda
espelhada. Sete suites especiais,
ainda em obras, incluem três ba-
nheiros cada, espelhos no teto, pis-
cinas com hidromassagem e, a suíte
presidencial, um quartinho para os
seguranças... Sofás de couro, corti-
nas pesadas e flores naturais com-
pletam a decoração.
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Dez milhões de dólares estáo
sendo Investidos, segundo o dire-
tor-geral do empreendimento, o pa-
raguaio Richard Kent Ferreira, pa-
ra permitir que o porto ao lado do
hotel receba barcos de grande cala-
do, futuros cassinos flutuantes. Por
enquanto, o hóspede tem que se
deslocar, para Jogar, até o cassino
Ita Enramada, onde mulheres en-
domlngadas misturam-se a comer-
ciários coreanos em ambiente onde
a atração são as roletas e os caça-
níqueis. O cassino do Yacht, pro-
mete-se, será "exclusivo", só para
convidados especiais, os mesmos
que Já freqüentam o clube em que
nomes como Jullo Iglesias apresen-
tam-se num salão ornado por Impo-
nente lustre, onde cabem 2 mil pes-
soas.

Desista de encontrar nesse tipo
de hotel comida típica paraguaia, a
nào ser excepcionalmente. Eles
preferem se esmerar em pratos que
iit.iH7.nm produtos locais, mas mo-
lhos condimentados à francesa, e
fazem sucesso pedidas como o su-
rubi al vino bianco iseís dólares) ou
os langostinos a Ia plsncha (12 dó-
lares). O diretor de alimentos e be-
bidas é formado na Suiça, passou

^'>.-'

Um grupo
composto por
estrangeiros
e paraguaios
já investiu 28
mühões de
dólares para
transformar
o Yacht y
Golf Club em
atração
internacional

por hotéis europeus, o diretor de
marketing teve em Bruxelas res-
taurante freqüentado pela Família
Real; os garçons sáo paraguaios, e
se náo hesitam em recomendar de
entrada palta (abacate) com maris-
cos, também gostam de explicar a
consistência — milho e farinha —
da sopa paraguaya ou da chipa. um
biscoito típico, feito de milho, que
mesmo o bufê desse cinco estrelas
oferece no farto café da manha.

Indicação
D A diária para casal, a partir de 95
dólares, inclui café da manhã.
Crianças até 12 anos, no mesmo
apartamento, têm 50% de abaü-
mento, e crianças até seis anos nào
pagam. O hotel fornece transporte
do aeroporto e automóveis Jaguar e
Mercedes para levar os hóspedes ao
cassino de Ita Enramada ou San
Bemardino. A passagem Rio—
Assunção—Rio custa 260 dólares,
para estadia de quatro a 21 dias.
D Reservas em qualquer agente de
viagens no BrasU ou no represen-
tante Agaxtur Turismo. Rua Mar-
coni. 34, Io andar, SP, tel. (01 ll 259-
S533.
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Féria
Na casa dos outros a vida é mais real (e mais barata que em hotel)

Fotos de Arquivo

Aluguéis
em todo o
mundo

Alguns endereços de
agências
especializadas em
aluguéis nos quatro
cantos do mundo:
Villas International —
Oferece mais de 25
mil propriedades, de
apartamentos a
mansões senhorlals na
França, Itália,
Espanha, Alemanha
Ocidental, Portugal,
Áustria, Suiça, Grécia,
Iugoslávia, nhas do
Caribe. Uma pequena
villa na Riviera está
custando 1 mil 200
dólares por semana,
um apartamento de
dois quartos em
Londres custa de 750
a 1 mil 400 dólares
semanais (71 West and
23d Street, New York,
NY 10010).
Four Star Living — O
lema da firma é
fornecer sempre o que
o cliente exige. Há em
oferta cerca de 10 mil
casas de luxo, e
lates na Europa e nos
EUA, para aluguel e
troca. Propriedades à
beira-mar custam de 3
mil dólares por mês
(casa de três quartos
na Espanha) a 7 mil
dólares (mesmo
periodo, casa similar)
na Riviera francesa
(964 Third Avenue,
39*$_» floor, New York,
NY, 10022).
Rave (Rent a
Vacation Everywhere)

Aluga propriedades
em toda a Europa,
Israel e Caribe, com
maior concentração
na França e Itália. Os
preços váo de mil
dólares mensais, por
um apartamento
quarto-e-sala em
Paris, a 13 mil
dólares, por uma villa
toscana com piscina e
acomodação para dez
pessoas (328 Main
Street East,
Rochester, NY).
Flatotel International

Representa cerca
de 200 apartamentos
em Paris, com preços
de 500 (um típico
studio) a mil dólares
(dois quartos) por
semana (14 Rue de
Théatre, 75015, Paris).
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Gramados e piscinas em Petrópolis, pátios internos na Espanha, moinhos na Alemanha, varanda em Angra: variar é possível

IMAGINE-SE 

em férias euro-
péias ou norte-americanas, em
locais que estáo na moda, mas
bem longe das multidões que

costumam superlotar os hotéis. O
hábito, muito comum lá fora, de pas-
sar o veráo em propriedadades tem-
porariamente trocadas, poderá ga-
nhar adeptos por aqui a partir de
janeiro, através da Intervac Interna-
tional, empresa criada na França há
33 anos que incluirá, no seu catálogo
para 1987, casas e apartamentos em
qualquer ponto do Brasil.

Ou seja, você permuta sua casa
de Arraial do Cabo por uma branca
villa no Mediterrâneo ou por um
apartamento de quarto e sala em
Paris. Talvez as mordomias pareçam
menores que num hotel, porém as
vantagens sào inúmeras, a começar
pelo preço (um bom hotel parisiense
não cobra menos de 150 dólares por
dia a um casal). Espaço, liberdade e
possibilidade de participar da vida

real das cidades onde se está sáo
outros fatores positivos apontados
por quem prefere trocar — ou, mais
simplesmente, alugar — do que hos-
pedar-se num hotel.

Na França e na Espanha, os go-
vemos apoiam serviços de aluguel de
uma extensa rede de casas na cidade
e no campo. Em toda a Europa, cen-
tenas de catálogos e revistas ofere-
cem de pequenas cabanas no mato a
luxuosos castelos, com carros na ga-
ragem e empregados na cozinha. As
autoridades da Irlanda supervisio-
nam os preços de todas as proprieda-
des listadas em suas revistas Disco-
ver Ireland e Irish Cottages, e os
ingleses, detalhistas, chegam à mi-
núcia de publicar um livro só sobre
os apartamentos de temporada em
Londres. Os aluguéis costumam ser
por tempo mínimo de uma semana e
é aconselhável que as reservas sejam
feitas com seis meses de antecedèn-
cia, especialmente se o cliente deseja

veranear em lugares cotados como a
Riviera francesa.

O catálogo da Intervac, para o
qual os interessados devem se ins-
crever até 30 de novembro, abrange
desde a troca de residências aos ca-
sos de pessoas que apenas estáo à
procura de uma casa para alugar,
sem oferecer nada em troca. A em-
presa apenas publica os nomes e as
informações principais, mas não se
responsabiliza pela concretização do
negócio. Para inscrever-se, a taxa é
de 30 dólares e maiores informações
podem ser obtidas com José Virgílio
de Almeida, organizador da Intervac
no Brasil, à Rua Nascimento Silva
126/501 (telefone 247-4241).

Além do nome do proprietário e
do endereço e telefone para contato,
a ficha de cada residência traz todas
as informações necessárias: se há ar
condicionado ou calefação, localiza-
çào em relação à cidade, cômodos e
serviços disponíveis. Há quem ofere-

ça carro, barco e até bicicleta. Ou-
tros informam se há por perto lavan-
derias e outras facilidades, alguns
colocam à disposição os empre-
gados.

A Intervac está promovendo ain-
da intercâmbio de jovens estudantes
interessados em conhecer outros pai-
ses. Nesse caso, náo há troca de
residências, mas o estudante hospe-
da o colega e ganha o direito à reci-
procidade. Para orientar as escolhas,
a Intervac publica um folheto anexo
ao catálogo de residências com a
lista de estudantes.

Em seu catálogo de 1986, a Inter-
vac listou casas e apartamentos nos
seguintes paises: Áustria, Bélg}> :a„
Dinamarca, Finlândia, França, Ale-
manha, Inglaterra, Irlanda, Israel,
Itália, Luxemburgo, Holanda, No-
ruega, Espanha, Suécia, Suíça, Esta-
dos Unidos, Portugal, Iuguslávia,
Canadá, Polinésia, México e Pa-
namá.

Em Búzios,
dólar é boa
moeda
No Brasil, onde náo
hâ serviço de troca de
residência, o Jeito .
alugar casa ou
apartamento e arcar
com os custos,
geralmente altos na
temporada de verto.
A maior valorização
acontece em Búzios,
onde uma casa de
dois quartos em
condomínio fechado,
com sauna. piscina,
restaurante, garagem
e serviço de
apart-hotel, flca em
CzJ 24 mil mensais.
As grandes mansões à
beira-mar tem seus
preços cotados em
dólares: por volta de
10 mil mensais,
geralmente pagDS por
fazendeiros paulistas
ou estrangeiros.
As outras cidades de
praia também
alcançam preços altos
de aluguel. Em Cabo
Frio. um apartamento
de três quartos e
varanda, com
garagem, na Praia do
Forte, esta custando
por volta de CzJ 40
mil mensais. Em Rio
das Ostras, uma casa
de tres quartos e dois
banheiros, próxima à
praia, sal por CzJ 30
mil mensais.
Nem mesmo a região
serrana escapa da
Inflação Imobiliária
nesses meses de
verão. Em Friburgo,
uma casa de trts
quartos e dois
banheiros esui por
CzJ 15 mil mensais. E,
em Teresópolis, uma
casa em iguais
condições, mais
garagem para quatro
carros, custa CzJ 40
mü.
A tendência dos
preços é subir amda
um pouco mais:
fevereiro e março sáo
meses mais
valorizados do que
dezembro e janeiro.
Por isso é
aconselhável procurar
casa o quanto antes,
embora ainda haja
multa oferta.
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SAÍDA 18 DE DEZEMBRO 86
(MISSA DO BALO) 20 DIAS

Visrtando:Roma-Telaviv-
Joppe-Haifa-Ceasarea-

Tiberiades-Monte Thabor-
Cafarnaum-Nazaré-Jerusalém-

Belém-Monte das Oliveiras-
Santuário do Livro-Ein Karem-Massada-

Mar Morto-Eilat-Sinai-Suez-Cairo.

mSSAPORTE
CONSULTE-NOS POiS TEMOS

BRASIL
MIL CPÇÔES

»fesr
Disneyworid

saí oas semanais
Pnü-j Acim USS 480.00

Parte Tenestie USS 58,80

TURISMO S.A.
Rua Aldndo Guanabara, 24 - 206

Fone 262-5870e 220-12S0
EMBRATUR 00811-00-41-1

iiobre tZTurtómo
/*) Rua do Ouvidor, 130 - Grupo 211

Tel.:221-1741 (PABX)
EMBRATUR 03145-O1-41-9

FESTA DE NATAL
NO HOTEL SIMON.

VOCÊ PODE!
HOTEL* * *

£ SIMON
Br-485-Kml2-lianau RJ

Rnetvss: Rio - (021)240-4508
No hotel ¦ (0243) 521122 e 521230

—— OU NO SEU AGEKTE DE VJVGENS 

Pacoic -conômico para o casal
De 19 a 26/12 Sete dias.
Com todas as .eleições e serviço
incluídos.

Cz$ 5.621,00
\:oci participa, amda. de um
maravilhoso Queijos e Vinhos idia
20 12». um tentador churrasco

(dia 21 12) à beira da piscina ¦

e uma ceia e lesta de Natal idia
24,12) Você pode. voe. deve ir.

-j-_-------!iy4f<FM***Tc_i- ^B

Piscina dc água naiural.
quadras de lènis. sauna,
salio de pgos. cinema tv,
campo de futebol e toda
nafureza dfl itatiau florestas
nos. cascaias, cachoeiras,
flores e passa, os

HOTEL

0 MELHOR DE
ANGRA DOS REIS

Amplos salões, American Bar.
Aptos grandes, com vista para o mar Garagem com manobnsla

PREÇOS ESPECIAIS PARA GRUPOS.
TELS. (0243) 65-0844 65-0944 65-0877 TELEX 0223232 KASI.

Insight Guides: mais do que bons guias

nforme JB
2." adominf-ono 1 Cadernc

. ¦«¦:.«• #¦..t'1. ,>•>;•¦ immmsmmm:

Trinta e um guias turísticos, que vasculham por
completo regiões ou países da África, Ásia, Europa e
América do Norte, estão sendo distribuídos no Brasil
pela Cedibra Editora Brasileira.

Com grande apuro técnico-editorial e informações
turísticas e culturais detalhadas, os insight Guides
oferecem ao leitor uma visão abrangente de cada lugar
enfocado. Alaska, American Southwest, Bali, Burma,
Califórnia, Continental Europe,- Florida; Great Britain,
Hawaii, Hong Kong, índia, Indonésia, Italy, Jamaica,
Java, Ken\a, Korea, Malaysia, México, Nepal, New
England, New York State, Northern Califórnia, Pacific
Northwest, Philippines, Singapore, Southeiu
Califórnia, Sri Lanka, Taiwan, Texas, Thailand são o_>
títulos à disposição do público brasileiro.

^_ '

Os Insight Guides estão à venda nas boas livrarias do
Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, ao preço de

CtS 420,00, ou diretamente na Cedibra:
Rio de Janeiro - Tel.: (021) 280-7272 e

São Paulo - Tel.: (011) 575-1899.



JORNAL DO BRASIL
quarta-feira. 19/11/86 ' TURISMO

A
Folos de Natanael Quedos
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Moringas de todos
os tamanhos.
animais
empalhados. bolsas
de palha, literatura
de cordel: a feira é
farta na cidade
reconhecida pela
Unesco como o
maior centro de
arte figurativa das
Américas.

Caruaru
À poesia do barro soma-se a do cordel na cidade que fervilha com a feira

Luzanira Rego

LEONEL 

imita o pai.
Tem 12 anos e, como
ele, é artesão. Dos seus
dedos saem gente e bi-

chos que se moldam no barro e
temperam no ar quente de for-
nos domésticos. Filho do mes-
tre Luiz Antônio, discípulo de
Vitalino que acaba de partici-
par da Feira Mundial de Arte-
sanato no Japão, Leonel escul-
pe na argila as figuras nascidas
em sua fantasia. Como ele e seu
pai, dezenas de outros artesãos
fazem de Caruaru o maior cen-
tro de arte figurativa das Amé-
ricas, reconhecida pela Unesco.

Celebrada por sua feira, seus
bacamarteiros, seus festejos ju-
ninos, suas rendeiras, suas ban-
das de pífanos, seus cantadores
e sua literatura de cordel, a
cidade é visita compulsória de
quem vai ao Recife, fica a ape-
nas 130 quilômetros da capital.

Caruaru fervilha mesmo é
nas quartas e sábados, quando
sua feira atrai gente de toda
origem, chegada em ônibus ou
caminhões. Nas barracas insta-
ladas sob lonas de todas as co-
res nâo faltam surpresas. Numa
estão animais empalhados, ra-
posas de olhos astutos, mas vi-
treos, pássaros de plumagem
imponente —, noutras estão ba-
lanços e rodas-gigantes de brin-
quedo, montadas com restos de
lata. Chicotes, rédeas e outros
artefatos de montaria, do mais
puro couro, tapetes de corda,
peças de palha: a variedade é
múltipla, e a desordem aparen-
te náo impede o contato próxi-
mo com manifestações típicas
(e algumas quase extintas) do
artesanato nordestino.

Mas Caruaru reserva atra-
ções além da feira. No Alto do
Moura, onde moram mais de
uma centena de artesãos do
barro, um casebre de taipa alo-
ja o museu do mestre Vitalino
cujo acervo é composto de obje-
tos ligados à vida e ao trabalho
do que é reconhecido como o
maior ceramista do Brasil. Mor-
to há 23 anos, ele deixou como
herança uma arte figurativa
que encontrou repercussão em
todo o mundo. "Aqui a gente
toda tira o pào do barro", resu-
me a viúva do mestre, dona
Joana, 78 anos. O Alto do Mou-
ra (a seis quilômetros do centro

de Caruaru) tem ainda uma
permanente exposição penna-
nente de artesanato em argila.
Sáo vaqueiros, retirantes, san-
tos, amantes, trabalhadores,
animais e objetos de uso utilitá-
rio ou decorativo, que marcam
soleiras e parapeitos como num
museu permanente ao ar livre.
Lá é possível acompanhar des-
de o amassar do barro até sua
forma definitiva, já moldada e
queimada nos fornos caseiros.

No morro do Bom Jesus, es-
condem-se os bacamarteiros.
Sáo grupos de atiradores origi-
nários da Guerra do Paraguai
que, reunidos em batalhões, fa-
zem ruidosas apresentações,
em meio a um ritual de grande
efeito cênico.

Entre as barracas da feira de
artesanato, se expõem grupos
de tocadores que quase simbo-
U/Am Caruaru. As bandas de
pífanos sáo conjuntos de sopro
e percussão mais conhecidos
como zabumbas, que reúnem
trabalhadores do campo. Elas
tèm um som todo próprio, saído
dos pequenos instrumentos de
sopro construídos em madeira

Indicação
Hotéis — Hotel do Sol (en-

troncamento daa rodovlaa
BR-232 e BR-104, a/n°, tel.
(081) 721-3658 ou 721-3044).
Diária para casal, em aparta-
mento standard: Cz$ 528,44
com café da manha.

Grande Hotel SAo Vicente
de Paulo (avenida Rio Bran-
co, 365, tel. (081) 721-1963 e
721-0439). Diária para casal,
CzS 163,16, com café da
manha

Hotel Centenário (rua 7 de
setembro, 84, tel. (081) 721-
0111 e 721-1932). Diária para
casal, CzS 105,00, com café da
manha

Restaurantes
Chapéu de Couro (restau-

rante do Hotel do Sol) — Fei-
joada, cabrito e came-de-sol.
a CzS 70,00 cada.

Mestre Vitalino (rua Leáo
Dourado, 13). Especialidades:
came-de-sol (Cz$ 60,00), car-
ne-de-sol com feijâo-verde
(Cz$ 46,00) e lingüiça com fei-
Jáo-verde (Cz$ 46,00).

Leonel (avenida Agame-
non Magalhães, s/n°. Io an-
dar). Especialidades: lingüiça
matuta (Cz$ 65,00) e came-de-
sol (Cz$ 65,00).

— os pífanos — e um repertório
popular.

A feira, há trés anos instala-
da em área própria, ganhou du-
ração permanente, embora o
maior movimento ainda se con-
centre nas quartas e sábados. É
que nesses dias convivem com
os artesãos os sulanqueiros,
mais de 3 mil comerciantes que
se dedicam à venda de roupas
feitas com retalhos e restos in-
dustriais. Vindos do interior de
Pernambuco e Estados vizi-
nhos, eles produzem roupas, pe-
ças de banho, cama e mesa e
até tapetes rudimentares feitos
com pedaços de tecidos colori-
dos. Boa parte da mercadoria é
vendida por quilo, a atravessa-
dores como José Urbano da Sil-
va, mascate de 56 anos:

"Saio daqui com a caminho-
nete cheia", conta ele, "e volto
na outra quarta com ela vazia".

Outros chegam vazios e
saem cheios, como os que bus-
cam as inúmeras barracas de
comidas e bebidas regionais.

Há feijoadas, dobradinhas,
chambaril e sarapatel, bebidas
como o caldo de cana e cacha-
ça. À escolha, marcas de nomes
estranhos como Honra do ho-
mem e Desgraça de mulher.

No antigo sertão nordestino,
a literatura de cordel era arauto
e cantador da política, festas,
tragédias, dramas, milagres e
heróis nacionais. Suplantada
pela televisão, conseguiu man-
ter seu espaço nas feiras popu-
lares. E na de Caruaru pode ser
encontrada a maior variedade
de folhetos ainda produzidos
pelos cantadores de cordel.

Pendurados em varais ou ex-
postos sobre as bancas, os fo-
lhetos ganham sonoridade na
voz dos poetas. Errantes, eles
caminham por toda a feira, de-
clamando A donzela que per-
deu a honra pro diabo do Satã-
nás ou A viúva que pegou fogo.
Mas há também os cordéis his-
tóricos, como os que contam a
morte de Getúlio Vargas (que
vendeu mais de 1 milhão de
exemplares quando foi lança-
do, em 54), o sofrimento de Tan-
credo Neves ou a chegada da
Nova República

Na Casa da Cultura José
Conde, defronte ao pátio da fei-
ra, fica o Museu de Arte Popu-
lar, com ob alguns objetos em
barro, madeira, flandres e pa-
lha, alguns do século passado.

Cerâmica do vale do Jequitinhonha (MG) Leões de jacarandá

- Em buscaNeiva Rodrigues

POR 
que o turista brasi-

leiro náo tem acesso ao
local de trabalho dos ar-

tesáos, comprando deles, direta-
mente, peças em madeira, cera-
mica e palha? A pergunta costu-
ma ser feita por Ana Maria
Schindler, comerciante de arte
popular, ao menos duas vezes
por ano, nas épocas em que per-
corre o Inferior do pais à cata do
que considera uma arte auténti-
ca, única:

— Além da diferença no pre-
ço, o turista Inteligente gosta de
conhecer o processo de trabalho;
de ver o oleiro trabalhar o barro,
o entalhador esculpir a madeira
— diz Ana Maria, que voltou
Impressionada, de sua última
viagem a Salvador, com o que
náo encontrou no Mercado Mo-
delo. Barraquinhas que antes ti-
nham peças de todo o Estado da
Bahia, agora só vendem renda
feita à máquina, fltlnhas do Se-
nhor do Bomfim, esculturas de
madeiras produzidas em série.

Uma região do Brasil que me-
rece os elogios de Ana Maria é a
do Vale de Jequitinhonha, Mi-
nas, onde 55 municípios pobres
produzem uma "arte fantástica,
mas ainda assim submetida ás
normas e preços da Secretaria
Estadual de Cultural". Embora
em Juazeiro do Norte, cidade do
Padre Cícero, náo seja fãcll en-
contrar no mercado local o arte-
sanato feito em madeira, ceràmi-
ca, palha e renda, aponta Ana
Maria, a cidade é riquíssima nes-
se aspecto. Por Isso ela resolveu
homenageá-la na exposiçào Se
cria assim, na sua loja Pé de Boi
(rua Ipiranga 55, Laranjeiras) até
dia 30.

do artesão
brasileiro

Fotos de Geraldo Vida
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Escultura em cedro de um
mineiro de Divinópolis que

se assina G.T.O.

branco (Anésio. de Prado. MG I

O Utulo da exposição é o mes-
mo de lira poema do escultor
Manuel Qraciano que começa
assim: "Quem cria tem que dur-
mi. pensar bem no passado de
tudo ser bem lembrado". Na ca-
sa de Manuel. Ana Maria sur-
preendeu-se com as figuras de
Lampião e Maria Bonita em ma-
deira. com lm30 de altura. "A
senhora nào gostou", lamentou-
se o artesão.

— Expliquei que nâo só Unha
gostado multo, como queria le-
vâ-las — conta Ana Marta. Os
dois cangaceiros estáo em lugar
de destaque na exposição, entre
os trabalhos em madeira e cera-
mica de 12 outros artesãos de
Juazeiro: Expedito Batista. Nino,
Clzlnho, José Celestino. Luis
Quirino, Marta de Lourdes, Ma-
ria Cândida, Francisca, Daniel,
José Ferreira e Das Dores.

Juazeiro conta com uma As-
sociação de Artesãos, que nâo
consegue vender as peças em
Fortaleza porque, segundo Ana
Marta,"a Secretaria Estadual só
se Interessa por peças como as
rendas". Isso faz com que o bra-
sileiro deixe de conhecer obras
como as dos artesãos do Alto do
Moura, em Caruaru: o turista vai
à feira da cidade mas náo recebe
qualquer informação para Ir até
o Alto, onde estáo ceramistas
como Marllete, que faz Jogos de
xadrez com figuras nordestinas:
a torre é a casa de Vitalino, o rei
e a rainha sâo Lampião e Maria
Bonita, o bispo é padim Cícero.

É um circulo vicioso, adverte
Ana Maria. O artesão desconhe-
ce como revender seu trabalho, e
náo ser para as Secretarias, o
público desconhece o trabalho, e
os preços finais estão a uma dis-
táncia quilométrica do que ga-
nha o artista.

Conheça 16 países
da Europa

Aproveite esta incrível oportunidade. A Wagons-lits Turismo criou uma
viagem para vooê conhecer a Europa pela forma mais.econòmica e con-
fortável. Esta viagem compreende: passagem ida e volta à Paris e um
Eurailpass* ou Eurail Youthpass", uma grande idéia para fazer turismo.
São passes que lhe dão o direito de viajar quantas vezes você desejar em
confortáveis trens na 1" classe ou 2a classe, através de 1 6 paises da Euro-

pa. Consulte a Wagons-lits Turismo ou seu Agente de Viagens e compare
os preços. Você verá que uma oportunidade como esta aparece poucas
wzes.

"EurailDass: 15/21 '30/60 90 dias em 1' classe
"Eu-ail Youthpass 30 60 atas em 2' c'asse

i^A&i Wagons-iíts 7m mmmm
Rio d« Janeiro
Av Rio Branco. 156 • S'Lj 310 ¦ CEP 20O40
Tel 262-3721 ¦ EMBRATUR 024780641 1

Recife
Av ConselHefO Aguiar, 3150
CEP5OO00-Tel 326 4419
EMBRATUR 024780S41 1

Loia 01

Salvador
Rua Fonte do Boi. 216 CE0 40000
Tels 243 4525 248 4376
EM3SATUR 024780441 -2

Brasilia
SCLN 102 ¦ Bioco C - Loia 30 • CEP 70722
Tels 225-8084 223-5411
EMBRATUR 024781041 -6
Belo Horizonte
Rja Perriamfuco IOOO - L|S 35 36
CEP 30OO0 Tel 224 2688
EMBRATUR OO4260C42 8
Manaus
Av Eduardo Ribeiro. 520 saia 208
CEP 69000 Tel 234-8651
EMSRATUR 0111 10041 3

Umbolo-do-caco na Madeira.
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No proclama turístico Conheça
Portugal Melhor você passa oito dias

r Portugal e ilhas comvia
hotel, café da manhã, transporte
e passeios incluídos.
E prova comidas como o bolo-do-caco
da Ilha da Madeira, uma das muitas
delícias da viagem. Consulte o seu
Agente de Viagens — Portugal está
cheio de emoções para você.

2 meses.Passagem válida por 2 m
Parte terrestre: L5$ 168,
Mínimo de 4 passageiros
Saídas: às 4.a* teiras

rifou
EM3RATLR BMB-0W1-Í

ÍSJP PORTUGAL
Nós fazemos amigos voando.
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0 turista
estrangeiro. Bem
recebido
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Incentive House,
empresa ligada à
Stella Barros Turis-
mo, tem por objetivo

assessorar os clientes, um tra-
balho que existe em muitos
países, mas nunca foi muito
explorado no Brasil. Este in-
vestimento chega baseado
em dois fatos concretos: o
Brasil ainda é um país de tu-
rismo econômico e com mui-
tas opções de hotéis.

As duas empresas preten-
dem atuar com toda a força
no que se chama de incentivo
receptivo, já que o exportati-
vo é feito há vários anos. O

Hotel Fazenda
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programa conta corn o apoio
da Embratur que, através de
seus escritórios no exterior,
ajudará a vender o Brasil de
Norte a Sul. A apresentação
do programa foi feita no mês
passado na Feira Internacio-
nal de Incentivo, nos Estados
Unidos, onde foram mostra-
dos folhetos e vídeos com os
programas já realizados.

Segundo Wagner Abrahào,
diretor da Incentive House, o
programa de incentivo define-
se como "a soma de motiva-
çào e incentivo" e tem outros
objetivos, além do aumento
de vendas — como a antecipa-
ção de pedidos ao cliente. Em
julho de 1985, a empresa foi
contratada pela American
Express do Brasil para au-
mentar as vendas dos cartões
de crédito com essa marca em
todo o Brasil. Foi criada en-
tão a campanha México-86
para a Copa do Mundo, que
teve o jogador Carlos Alberto

Torres como garoto-
propaganda. O resultado foi
tão bom que. durante os seis
meses da campanha, as ven-
das dos cartões American Ex-
press foram 621 maiores que
nos quatro anos anteriores a
ela.

No ano passado também
foi montada a campanha Sho-
gun para a General Motors do
Brasil, que queria aumentar a
venda de veículos. Foi feita
uma campanha que motivou
não só os diretores das con-
cessionárias de automóveis
como os gerentes e até os ven-
dedores. Distribuíram-se
brindes para todos — o gato
da fortuna (um amuleto japo-
nès), garrafas de saque (bebi-
da feita à base de arroz) e
incensos. Mas os principais
prêmios foram 150 viagens ao
Japáo oferecidas aos direto-
res com acompanhante e 80
viagens a Orlando, na Flori-
da, oferecidas a vendedores.

A mesma estratégia foi
montada durante o centena-
rio da Coca-Cola, comemora-
do em maio deste ano. A par-
tir da imagem de John Pem-
berton. inventor daquele re-
Erige ran te. foram feitas có-
pias-brindes das três primei-
ras garrafas do produto, do
primeiro garrafão e do primei-
ro alambique e tudo isso foi
dado como brinde aos fabri-
cantes.

A Incentive House e a Stel-
Ia Barros querem alcançar a
mesma meta do programa de
incentivo que existe nos Esta-
dos Unidos e que rende bi-
lhòes de dólares por ano. Para
seus diretores, o movimento
está crescendo e, desde que
foi dada a partida, o progra-
ma de recepção ao turista
contará com um serviço alta-
mente eficiente e personaliza-
do, diferente dos programas
oferecidos aos turistas estran-
geiros.

• •••
it ni SPA & HEALTH PROGRAM

PROGRAMAS FEMININOS BIO ENERGÉTICO & BIO-REJUVENECEDOR
03 e 10 DIAS

t
M 116 M-SM (Panta Nata) Taraaapaíla - RJ

30 Suites. Comida CaseiralFogào à lenha). Salão de Conlerêndías, Telâo,'
Oiarreies, Cavalos. Ptscinas. Sauna. Quadras de Futebol. Vôlei. Basquete,'
Tênis Squash. Cachoeira. Sinuca. Bilhar, Ping-Pong, Play-Gfound. etc.

RESWVAS HO 248-0847 I I
CLASSICARINHO? c^ssoso^jb*"*!*?' 5BD-55SS

5 MEU BEM. axvhoov. vendev
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Relax — Despoluiçáo do Organismo e da Pele — Hidrataçào — Acupuntura -
Dietas Especiais e Emagrecimento — Banhos gasosos — Tudo no mais lindo
parque do Brasil
GRAN CHECK UP

Em ambiente tranqüilo, num clima seco e ameno, durante 08 dias, faça seu
check up com conforto e segurança.

^

Este programa é totalmente
dedutlvel do Imposto de Renda.
Estes e outros SPA PROGRAMS

estío • sua disposição.

Consulta seu
agente de

vtagans ou.

HOTEL PRIMUS
Sào Lourenco — MG.
Tel.: (0351 331-1244

Telex: (031) 3561
Reg -mb : 00010 0041
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ESTADOS UNIDOS
sem DESUflNTRGENS

Várias opções de programas - Grupos reduzidos
Guias especializados - Preços especiais.

• FLORIDA • OPCIONAIS
DISNEY/EPCOT Cruzeiros às Bahamas- New York /Washington

fjnnfjn Los Angeles/São Francisco - New Orléans_n_-_IVU Saida_ 
em 

-^ 
já/12 - 11/01/87 - 25/02/87

Programas especiais de Reveillon e Carnaval «
Parte aérea: US$ 550,00 Rio/Orlando/Rio pelo Charter Transbrasil.

US$ 750,00 Rio/Miami/Rio pela PAN AM.
Parte Terrestre a partir de USI 585,00 (16 dias)

z
UJ

FAIRTOUR
VIAGENS E TURISMO LTDA.
R da Assembléia, 10 - Gr. 1619/20
Tel.: (PBX) 221-551. • Rio de Janeno •

EMBRATUR 0309S 01.41.5.

RJ.
HlflIBBB *v Treze de Maio, 13 Gr. 1417-18

262-9774 e 262-9790
Rio de laneiro • RJ
EMBRATUR -4_4700-t_S

paradisíaca angra dos reis

I fl IP^^|a|Éiw| ifl

PROMOÇÃO PARA FAMÍLIAS PACOTE DE NA TAL:
Aptos, c/2 quartos para 2 casais, ou amigas De 19 a 26.12.S6
dividirem as despesas e curtirem em dobro. _ , , n . , .,. v.Cas<uapL standard CzS 6. J /3,IX>
Apto. familiar casal CzS9ôO.CO ApL° familiar casal Czf 7.120.1X1
Pessoa adicional CzS 277.00 Crianças até 5 anos cortesia

Criançasiieba !2anon CzS 765,00
Taxa deservico 10%
7 diárias c/cafè. almoço e ceia 24 12

Criança até 6 anos Cortesia
Criança de 6 a 12 anos CzS95.0O
Taxa de serviço 10%
Diária com café e jantar incluídos

O Eterno Verão _^„,„^. „ „
fg RJ [0211240-1474

CONSULTE NOSSOS PREÇOS.
DE REV/EILLON E FÉRIAS.

Apt"" c/TV cor, ar, geladeira e telefone. Tênis, quadra polivalente, praia, piscina, sauna. bares
e restaurantes, salões de convenção, esqui, pára-quedas aquáticos, saveiro, caiaques, shows ao vivo

e equipe de recreação infantil Foca Laia. Consulte seu agente de viagens. Reserve o seu Carnaval.
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SP (011) 223-8188
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Em 1915, o Sr. Lacerda procurava um sócio para um armazém
de seccos e molhados.

Não pensou duas vezes: anunciou nos Classificados Jornal
do Brasil, na seção Negócios e Oportunidades.

Em sociedade com o JB, Sr. Lacerda iniciou a procura
do novo negociante. (JB - 27/08/15)

JORNAL DO BRASIL

aoos
HÁ 95 ANOS. UMA HISTÓRIA DE GRANDES ESTÓRIAS.

Cü #____* ¦_E__11 ?Ti íO
%&%$ ^3^ B^ iML IL Mm Viz?



JORNAL DO BRASIL quarta-feira, 19 11.86 TURISMO

££.-3S3ffBiZSBBa

Eu conheço um lugar

Ilha Grande
UM 

dos meus sonhos é ter
uma casinha na Ilha
Grande. Uma casinha ti-

po fotografia de calendário, co-
mo na música de Carmem Cos-
ta: "Eu tenho uma casinha lá na
Marambaia, flca na beira da
praia, só vendo que beleza". Ela
teria rede na varanda e quando a
maré crescesse a água chegaria
quase na porta. É uma casa de
sonho, mas eu a vi no ano passa-
do, quando estive na Ilha com
uma amiga. A Ilha Orande é o
Havai antes da chegada dos in-
gleses. No começo nâo foi muito
bom, porque a barca da Conerj
tem um clima assim de queda de
Saigon. Eu me sentia o próprio
Michael Cimino, diretor do filme
O franco-atirador.

As pessoas que pegam a bar-
ca sâo as mesmas que váo ver o
Fla-Flu no Maracaná na geral.
Vai superlotada e é um verdadei-
ro festival da farofa: você viaja
entre garrafas de cerveja, barris
de chope e a gente ainda por
cima morria de medo de que ela
virasse. Eu parecia o Timothy
Hutton, recém-saido de Har-
vard, e minha amiga, a Meryl
Streep, mas sem o fair-play de
quando ela enfrentava oe leões
no Quênia. A barca demora para
chegar e o tempo todo da traves-
sia eu fiquei Imaginando a man-
chete de Jomal: "Navio naufra-
ga, corpo de dramaturgo desa-
parecido na baia de Angra". É
como entrar num elevador do
edificio Avenida Central super-
lotado: pinta iun clima de edifi-
do Andorinha, sei lá. Mas tudo
termina quando a barca se apro-
xima da ilha. A manchete do O
Dia desaparece, você perde o
medo e se sente no Havaí, com
um céu cor-de-rosa e iun coro de
ai\)os te recepcionando.

O porto de Abraáo é a coisa
mais hilária: ali desembarcam
os prisioneiros e tem um clima
de Calena, de Papillon, multo
excitante. É onde se vendem si-
ris Maria-Farinha, que correm
em todas as direções naqueles
dois quarteirões. À noite, as pes-
soas se encontram lá para fazer
footlnc e namorar e parece o

Baixo-Gávea. A rainha da ilha
se chama Laurinda, é a dona do
único hotel do lugar, chamado
Mar da Tranqüilidade. No hotel
nào há hora para nada, você
pode estar morrendo de fome
que a Laurinda só providencia
as coisas se quiser. A Laurinda é
uma maravilha, um tipo Dólores
dei Rio, envolta num sarongue e
multo despachada. Quando há
rebelião no presídio ela fala com
os presos pelo megafone e é ela
quem recebe a barca. É encanta-
dora.

O que eu fazia lá? Nada. Lá, a
gente nào faz nada e acha que
está fazendo tudo. Sartre jamais
escreveria seu Entre quatro pa-
redes se morasse na Ilha Gran-
de. Você chega à conclusão de
que o nada é tudo, é Deus. Na
ópera negra Porgy e Bess, que
acaba de ser encenada no Muni-
cipal, quando Porgy se apaixona
por Bess, ele canta:" Y've plenty
of nothlnf, but nothing is
enouf h for me" (Eu tenho multo
de nada, mas nada me basta). É
assim que a gente se sente na
Ilha: cheio de nada. Porque lá
náo se precisa de nada para vi-
ver, multo menos de políticos.

As praias são deslumbrantes.
Lá náo se vai á praia: você sim-
plesmente náo sai da praia. Nào
há cotidiano na Ilha Grande —
aliás, o cotidiano náo existe, foi
inventado na cidade. Náo há té-
dio porque náo há tédio na Natu-
reza: um siri náo sente tédio e
nem quem está por perto. Você
esquece de tudo, passa a ser
uma pedra na paisagem, um co-
co no coqueiro. No flnal do dia,
fica-se cansado de náo fazer na-
da, como se tivesse trabalhado o
dia Inteiro numa pedreira.

Passei lá uma semana Ines-
queciveL Espero que aquele pre-
sidlo nunca seja desativado para
que náo aconteça o mesmo que
em Búzios. E eu gostei tanto que
tenho medo de voltar. É como
rever filmes: rever o Godard foi
para mim uma coisa multo triste
porque nâo era o mesmo da pri-
meira vez. Eu nunca voltaria à
nha Grande, náo nesta vida.
Talvez, na próxima.
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Mauro Rasi é dramaturgo

Joinville
Sotaque alemão em cenário coberto de flores

Neiva Rodrigues

DOIS 
quilômetros antes

de chegar ao centro de
Joinville, o visitante já

avista canteiros de petúnias de
todas as cores — do branco ao
lindíssimo negro. Agora, na pri-
ma vera, os Jardins estào ainda
mais floridos — por isso a cida-
de prepara-se para a 48° Festa
das Flores, que atrai anualmen-
te, de 21 a 25 de novembro,
milhares de pessoas. A tradição
da Festa vem de 1936, quando
foi realizada pela primeira vez a
exposição, por iniciativa de um
grupo de colecionadores de or-
quldeas — uma delas, a laelya
purpurata, é o símbolo do esta-
do de Santa Catarina.

Entre as diversas exposições
e competições (concorrem
cultivadores de todo o Brasil),
haverá tempo para dançar nos
tradicionais blumenfest (festa
das flores) e tomar chope, dis-
tribuído gratuitamente nos
bierwagen (carros de chope).
Mas em qualquer época há mui-
to o que fazer na cidade, e é
bom flear alguns dias para visi-
tar os museus, pesquisar no Ar-
quivo Histórico, prosear no
Mercado Municipal e descansar
à sombra das grandes árvores
do Museu Fritz Alt.

O lado germânico da cidade
atrai desde o sotaque dos habi-
tantes até a visita aos locais
que lembram a época da coloni-
zação. Um bom lugar para co-
meçar é o Museu Nacional da
Colonização e Imigração, ao
qual se tem acesso pela Rua
das Palmeiras, extensa alame-
da ladeada por palmeiras con-
tenárias. Nele estáo expostos
objetos e móveis dos coloniza-
dores alemães, que chegaram à
região a partir de 1851. O mu-
seu funciona no palácio cons-
truldo para receber François
Ferdinand Phillipe, príncipe de
Joinville, e sua mulher, a prin-
cesa Francisca Carolina, em
1843, mas nunca foi utilizado
para esse flm.

Nos fundos do terreno, arbo-
rizado e gramado, flca uma au-
téntica casa em estilo enxaimel
(com tijolos e madeiramento
aparentes), que até há oito anos
era habitada por descendentes
dos colonizadores. Dá para
emocionar-se com a galeria de
fotografias de família, os mo-
véis escuros e pesados de ma-
deira maciça, o fogão a lenha e
os objetos simples como pane-
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las de ferro e colchão de palha
de milho usados na época.

Maior parque industrial do
Estado, Joinville oferece gran-
de opçáo de compras, em espe-
ciai de malhas e chocolates.
Junto ao pórtico de entrada, no
Centro Comercial Expoville,
encontra-se uma sucessão de
lojas, onde podem-se comprar
as malhas Alpen (toalhas a Cz$
120 o quilo, jogos de banho com
cinco peças a Cz$ 328, calças e
blusões de moleton a Cz$ 140),
mais baratos 30% que no centro
da cidade. Os famosos chocola-
tes Joinville são encontrados
em mais de 50 variedades,
acondicionados em caixas de
isopor, que resistem a horas de
viagem. A caixa com um quilo
de bombons (de ameixa, da-
masco, castanha, nozes, e mui-
tos outros) custa Cz$ 120 e os
corações de palha trançada
com meia dúzia, ideais para
presente, Cz$ 38.

Bem ao lado, o restaurante
Moinho de Vento especializa-se
em café colonial, servido em
duas variedades: frios, bolos,
tortas, presunto, queijos, doces,
pães, café com leite e biscoitos
(a Cz$ 60,50), e lingüiça, salsi-

Fotos de Sérgio Pinheiro
mi í
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antiga estaçáo de
trem desperta

nostalgias na cidade,
onde caminhar pelas
ruas, muito limpas e

calmas, é rotina
agradável

cha, chucrute. farofa com ovos.
café com leite ou chá (a Cz$
35,20). Outra opçáo é a cozinha
típica alemà, com eisben (joe-
lho de porco cozido), kassler
(bisteca de porco com batata
cozida e chucrute), a CzS 69.
entre outros pratos. No centro
da cidade, os restaurantes ofe-
recém desde a comida alemà
até a internacional.

Outros pontos de interesse
sào o Museu Arqueológico do
Sambaqui, na Rua Dona Fran-
cisca, e um autêntico sambaqui
(depósito calciflcados de con-
chás) praticamente dentro da
cidade, no bairro de Boa Vista.
na Rua Albano Schmidt. O
Mercado Municipal, em estilo
enxaimel, o Mirante no topo do
morro da Boa Vista, com 25
metros de altura, de onde se
avista a cidade, e o Museu de
Arte de Joinville, na Rua XV de
Novembro, também sáo visitas
obrigatórias, assim como a Ca
sa Fritz Alt, antiga residência
do escultor jolnvillense, onde
estáo expostas obras de arte e
objetos do artista. Fica na Rua
Aubé, também no bairro de
Boa Vista.

DISNEY Sf EPCOT
EMOÇÁO E FANTASIA NO SEU ROTEIRO

12 DIAS INESQUECÍVEIS
Saídas principais 13 Janeiro, 3,10 e 12 de fevereiro

Preços - Parte terrestre
._.,.. a partir de USS 398 (quarto quádruplo)

K><-vv% • Parte Aérea • USS 550 (fretamento) ou'y6M US$750 
(tarifa YEGN-10)

Sf-W Condições especiais para sócios
do Touring Club do Brasil.

O
§

àJbmffmJ£jU]r a
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TOURING VIAGENS 210-2181
Av. Pres. Antônio Carlos, 130 a 962-8836
EMBRATUR OO» 00 41 6

VIDEOCASSETE? <xastoisc4dosjb
grave 58D-55SEESTE NÚMERO. Xü^óvA^sdeu.

#<íM'!!ÜÊ#
FAZENDO SUR VIDA MAIS ALEGRE!

DISNEY X ÜÀ P. TERRESTRE A PARTIR DCUS 510
Incluindo- Diwe» Epcot (4 passaportes) Cabo Kennedy — Busdi Gardens — Seaworld — City Tour

Guie 
"

SAIOAS: Jan 13. 29 - Fev. 12
Hotéis — Miami: Omni — HoSday Inn Brtckell Point

Cati da manhã (em todo percurso)
• Orlando: Ouality In High

EUROFASCINAÇÃO 37 DIAS
Visltiflfe: Madrid — Birgos — Lourdes — Bordeus—Paris — Londres — Bruxelas—Amsterdam
Fraikhirt — Sabtxirg — Zagreb — Veneza — Florença — Assis — Roma — Pisa — Nice —

Barcelona.
j; Nov. 7 — Dez. 5 — Jan 9 — Fev. 6 — Mar ^^^^^

GRANDES CAPITAIS 24 dias
Visitando: Londres — Pans.— Zundv — Munich — Salzburg — Viena — Wagenfurt — Veneza
Pídua — Florença — Assis — Roma — Madrid — Lisboa.
SAlDAS: Nov. 14 — Dez 12 — Jan 16 - Fev. 13

ARGENTINÍSSIMA - BUENOS AIRES
5 DIAS (OPCIONAL BARILOCHE)

Incluindo: 5 dias e •» noites em B. Aires • Hotel Colon ou Republica • Café da manhã todo percurso • Citytouj
• Traslados

MÉXICO " dias
Facetas Arqueológicas do Meilco
Visitando: México — Taxco — Acapulco — Oaxaca — Villa Hemiosa ¦ • Menda — Cancun

Voando ^^*»
A£ftOUNEASAJtGCtmMAS *» Ro Banco. ISI grupos J403.4
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HOTELARIA SUI'ÇA ^(^Ê^M
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Lá voei pode aproveitar Wk 9
esqui, fondue, raclete, Kfil I

vinhos, sauna, massagem, 9
montanhismo, ou simplesmente, jS^L^T 9

currir quem voei escolheu ^Lv WmmmmV 9como companhia. ^wl ^r A
WILLKOMMEN ^^^ Ê

^k INATALE31: (RESERVAS)I M
^^ est Acio turismo f

^^IPANEMA: Rua Vinfciui de Moraes, 120^^

^k Tels.: 267-5093-287-2936 ^7^*^m (Manoel Monteiro) ^J^^^Embr.: 02839-02-41 *^7
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Indicação
Como chef ar

Joinville flca a 970 quilômetros
do Rio. O preço da passagem aérea
é de Cz$ 1.604. O aeroporto de Joln-
ville flca a 13 quilômetros do centro
da cidade.
Hotéis

TanenhofT (Rua Visconde de
Taunay, 340). Tem restaurante pa-
norâmlco, saláo de convenções, pis-
etna e bar. A diária para casal é de
Cz$ 315, com café da manha inclui-
do. Telefone: (0474) 222311.

Colon Palace (Rua Sào Joa-
quim, 80). Tem piscina, restaurante
e saláo de convençôes.TÍ" diária
para casal é de CzS 300, com café da
manha. Telefone: (0474) 226188.

Joinville Palace (Rua do Princi-
pe, 142). Tem saláo de convenções e
bar. Diária para casal: Cz$ 245, com
ca/é da manha. Telefone: (0474)
226289.

Anthurium Parque (Rua Sào Jo-
sé, 226). Tem playground, piscina,
ar condicionado, salão de conven-
çôes e sauna. Diária para casal: Cz$
300, com café da manhã. Telefone
(0474) 226299.
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Restaurantes
Bierkeller (Rua XV de Novembro,
497). Cozinha internacional e Uplca
alemà. Telefone: (0474) 221360.
Tante Frida (Rua Visconde de Tau-
nay, 1174). O serviço é de buffet.
com cozinha tipica alemá. Telefo-
ne: (0474) 220677.

Mamma mia (Rua Rio Branco,
193). Cozinha italiana. Telefone
(0474) 221635.

Chope,
comida
alemá, trajes
típicos:
atração dos
restaurantes

Mezanino (Avenida OetUlio Var-
gas, 535). Pratos à Ia carte, música
ao vivo e choperia. Cozinha interna-
cional e tipica alemà. Telefone:
(0474) 337931.
Informações

Secretaria Municipal de Turis-
mo — Rua do Principe, &n° — tele-
fone (0474) 221511.

Lamxi excursão em
R)i visto no\íll^ dirgindo um carro de hixa
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Tarifas Super-tamònticas a partir de:
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Exigências
de fronteria
Pergunta: Viajo para Foz
do Iguaçu em dezembro e
vou a Puerto Iguazu, na
Argentina, de carro. O que
é preciso fazer para visitar
a cidade argentina? Frade-
rico Pereira Lopes, Eio de
Janeiro, RJ
Resposta: Foz do Iguaçu e
Puerto Iguazu sáo cidades
ligadas pela Ponte Tancre-
do Neves. Para visitar a
Argentina de carro é ne-,
cessario apenas a carteira
de idenüdade de todos os
ocupantes do veiculo e a
carteira de habilitação do
motorista. Os documentos
do carro devem ser em no-

me do motorista. Caso
contrafio, será preciso
uma autorização do dono,
legalizada e autenticada
em Foz do Iguaçu, median-
te uma taxa de Cz$ 332,00.
A taxa de alfândega é de
0,40 austral, que corres-
ponde a Cz$ 15,00.

Tarifas para
Austrália
Pergunta: Meu marido e
eu estamos planejando
uma viagem ao exterior
em março de 87. Um dos
locais em vista é a Austrá-
lia e desejamos fazer nossa
base em Sydney ou em
Melbourne. Que empresa
aérea opera para aquele

tMÈí.-.-í w__l
pais? Quais as tarifas para
Sydney e Melbourne, ida e
volta. Patrícia Maria de
Carvalho Marcondes, An-
gra dos Reis, RJ
Resposta: A Qantas, Linha
Aérea da Austrália, opera
para aquele pais a partir
de Los Angeles. O percurso
entre Rio (São Paulo) e Los
Angeles é feito pela Varig.
A ida e volta para Sydney,
tanto do Rio quanto de
Sáo Paulo, para uma per-
manéncla entre 10 e 120

dias, tem tarifa de 2.350
dólares mais 25% de taxa.
No periodo entre março e
novembro vigora ainda
uma outra tarifa de ida e
volta para Sydney, com
salda do Rio ou de São
Paulo, para uma perma-
nêncla entre 10 e 180 dias:
2.387 dólares mais 257.. A
tarifa é a mesma para Mel-
bourne em condições ldên-
ticas. O telefone da Qantas
no Rio é 511-0045 e em Sáo
Paulo é (011) 34-1771.

Argentina
total
Pergunta: Pretendo fazer
uma viagem à Argentina
durante as férias de final
de ano e conhecer todo o
pais ou. pelo menos, o
mador número de cidades
que puder. Existe algum
tipo de serviço que me ofe-
reça um "passaporte" para
viajai de aviáo por todo o
pais por um preço fixo?

Luci.ino Fialho Machado,
Rio de Janeiro, RJ
Resposta: Sim. existe o
"Visite Argentina", com
vôos pelas Aerolineas Ar-
gentinas e pela Astral. Sào
dois os planos, um com
uma permanência máxima
de 14 dias e outro com per-
manôncia máxima de 30
dias. O de 14 dias, que
custa 199 dólares mais 257c
de taxa, dâ direito a ape-
nas três paradas além do
ponto de entrada e saida
no pais (normalmente
Buenos Aires para quem
vai do Brasil). O de 30 dias
custa 290 dólares mais 257c
de taxa e dá direito a um
número Ilimitado de para-
das. No entanto, náo é per-
mitldo retomar a uma ci-

dade jã visitada, a náo ser
para fazer conexão. O pra-
zo de permanência no país
começa a contar a partir
do dia de entrada. No Rio.
o 'Visite Argentina" é co-
mercializado pela RHS
Operadora, na Rua Sáo Jo-
sé, 90. sala 910, telefone
224-9455.

Roteiro
do vinho
Pergunta: Viajarei com
meu namorado, em janei-
ro, para o sul do pais de
carro. Fazemos questáo,
entre outras coisas, de cc-
nhercer as cidades produto-
ras de vinho do Rio Oran-
de do Sul. Qual o melhor
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HOTEL PRAIA VERDE(5 ESTRELAS) PRIMEIRO HOTEL
NA PRAIA DO FUTURO.
APARTAMENTO DE LUXO COM AR CONDICIONADO, TV A CORES; FRIGOBAR,
TELEFONE, MÚSICA AMBIENTE, VARANDA COM ACESSO A FASCINANTE
JARDIM COM ÁREA DE 13.000 m2 ¦ PIANO BAR, SAUNAS A SECO E A VAPOR,
RESTAURANTE REGIONAL E INTERNACIONAL, ÔNIBUS DO PRÓPRIO HOTEL
PARA PASSEIOS OPCIONAIS. . ^b .
INCLUINDO. 7 NOITES DE HOTEL, TRANSPORTE AÉREO IDA E VOLTA, TRASLADOS, CITY-TOUR
E CAFÉ DA MANHÃ. • SAÍDAS: 7 • 14 e 21/DEZEMBRO.

Cz$ 10.400,
ou5x

2.381
Apt° duplo

OUTRAS OPÇÕES HOTEL IMPERIAL OfrHON ***** HOTEL BEIRA MAR • * • # Cl PREÇOS PROMOCIONAIS
D€ INAUGURAÇÃO.
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SAÍDAS SEMANAIS

HOTEL MATSUBARA
5 ESTRELAS - PRIMEIRO E ÚNICO
Piscinas, restaurantes, health club,
salão de beleza, salão de jogos, etc.
Cz$ 14.800.00
ou 5 x Cz$ 3.389.00
Hospedagem em apt° luxo superior
INCLUINDO:
Transporte aéreo ida e volta
traslados - city-tour e café da manhã.
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Recife
8 dias
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Incluindo:
Transporte Aéreo de ida e volta,
hospedagem no Hotel Bahia Othon
5 estrelas, traslados, city-tour, e café da
manhã. f ou 5 * w\°<M^^^
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Incluindo:
Transportes Aéreo de ida e volta,
hospedagem no Hotel Internacional
Othon 4 estrelas, traslados, city-tour,
café da manhã.

roUHro para conhecer a re-
giâo? Ana Eliiabeth Cas-
tro Mayer, Niterói, RJ
Resposta: As prinripals ci-
dades da região vinícola
do Rio Orande do Sul sáo
Caxias do Sul. Flores da
Cunha. Bento Gonçalves.
Garibaldi e VeranôpolLs.
Caxias do Sul t o centro
econômico e cultural da re-
glâo. LA se poderú visitar
as adegas de duas vtnico-
las: Lacave e Riogranden-
se. Caxias do Sul flca a 137
quilômetros de Porto Ale-
gre. Flores da Cunha, a
apenas 18 quilômetros de
Caxias do Sul, tem as can-
tinas da Cooperativa Vlnl-
cola Santo Antônio, da
Unláo de Vinhos, e da Vlnl-
cola 8Ao Pedro. Veranôpo-
lis flca a 82 quilômetros de
Caxias do Sul e tem a Ade-
ga Monte Mago e a Cantl-
na Alfredo Chavense Em
Bento Gonçalves, a 46 qui-
lômetros de Caxias do Sul,
está a Vinícola Aurora. E
em Oartbaldi, a 49 qullô-
metros de Caxias do Sul.
estáo a Cantina Peterlon-
go, Georges Aubert, Marti-
ni Si Rossi, Maison Fores-
tler e"Moet et Chandon.

Passaporte
Perirunta: Nâo tenho pia-
nos imediatos de viajar ao
exterior mas quero tirar
passaporte. Afinal, nunca
se sabe quando se vai pre-
cisá-lo. É preciso ter passa-
gem aérea para tirar pas-
saporte? Quais sâo as exi-
gências? Murilo Gomes,
Petrói>^lis, RJ
Resposta: Náo ô necessá-
rio ter passagem aérea pa-
ra tirar passaporte. Basta
solicitá-lo no Estado em
que residir o solicltante.
que deve preencher e assi-
nar um formulário próprio
Paga-se ainda uma taxa
(DARF), no valor de
328,38, em qualquer agên-
cia bancária. O DARF em
branco ê adquirido em
qualquer papelaria. Ê ne-
cessario também a apre-
sentação dos seguintes do-
cumentos, com fotocópias:
carteira de Identidade ou
certidão de casamento ou
certidão de nascimento;
comprovante de situação
militar para pessoa do se-
xo masculino entre 18 e 45
anos; duas fotos 5x7 em
fundo branco e papel bri-
lhante. Para menores de 21
anos será necessária tam-
bém uma autorização dos
pais ou do responsável le-
gal. No Rio, o passaporte é
fornecido pela Policia Fe-
deral, na Avenida Vene-
zuela, 2, telefone 263-3747.

Menor
distância
Pergunta: Moro na Penha
e costumo v__dar com Cre-
qüència para Friburgo.
Com amigos, mantenho
polêmica acerca da menor
distância de minha casa
até Friburgo: se é por Ma-
gé ou pela Ponte Rio—
Niterói. Qual a menor dis-
tància? Ricardo Guedes
Couto, Rio de Janeiro, RJ

Resposta: Do Porcâo da
Penha ate Friburgo, por
Magé, sâo 147 quilômetros.
E pela Ponte Rio—Niterói
são 149 quilômetros.

• Informações sobre excur-' soca, passeio*, e viagens do
Brasil e do exterior: escreva
para o Jornal do Brasil — Ca-
demo de Turismo — SeçAo
Pergunta e Resposta. Avenida
Brasil. _#• - 6* andar CEP
-*.»_• Rio de Janeiro

CH-H-TER .lOS SWTES
FIV€ STAR*****
O PROGRAMA MAIS COMPLETO OFERECIDO
NO BRASIL
TODAS AS ATRAÇÕES DE MIAMI A ORLANDO

. DISNEYW0RLD-EPC0T CENTER

. BUSH 6ARDEN-CAB0 KENNEDY

. CIRCUS W0RLD-SEA W0RLD-CYPRESS GARDEN
INGRESSOS

! GUIA ACOMPANHANTE ESPECIALIZADO
. EXCELENTES HOTÉIS
. TODAS AS SAlDAS INCLUEM COMPRAS EM MIAMI.

Saidas: 25 e 28/Nov.
02-09-12-16 e30/Dez.
06-07-12-14-20-21 e 26/Jan.
03-06-09-15 e 23/Fev. 1987.

us$399
njd____Éjj FN Q

Financiamento 5 pagamentos
•Manaus/Orlando (Disney • EpcotyManaus

PROGRAMAS
ESPECIAIS

• COMPRAS DE NATAL
EM MIAMI

Saida: 9 de dezembro
• FESTA DE NATAL

EM ORLANDO
Lave toda a sua familia

Hotel Sonesta Village ¦ Chalot
para 6 ou 8 pessoas

Saida: 16 de dezembro
CHARTER TRANSBRASIL

CflftI8€
REVEILLON

Úlllmas 5 cabines disponíveis

LAGOSTIM
POUSADA

Búzios —' Estrada de Geri-
bi, 70 — na Praia suites
com varanda, restaurante.

275-2018 e 275-1882.

migucl Pereira
0 mtlhor da irrra Apartam/»-
los / suita, wilo ti/jogos, pisti-
nas, acad/mm d/ iimslica t
muiaiin(ao. sauna. bara, pí"y
ground, quadras dt oporl/s. Lo-
gruto d/ttansd, dota /asam.
A/jm-j (0244) 84-3403.

BÚZIOS
POUSADA

DOS
GRAVATAS

Praia do Geribó
direto na Praia.

Tel.: Res.Rio: ¦ í.:" ".

,232-1601/242-3204..

CH*«TÍR VASPTH4NS5K».*-'-
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hotel I
wARACAJU

EiofraMar
O mais belo cd'l_o de visita de
Aracaju 74 apfs e suites
America" Bar. restaurante,
piscina Centro de Con
vençòes pa>a 120 pessoas to
taimerte equipado TV a có
res Aw.Rotary - Praia Oe A.a
laia
RESERVAS
Tei l079i 223 1921
223 1B19 Teiei |079i2! 11
Req EMBRATUR 020 bl 21 1
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ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
sem limite
sei
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e idade
i imediato

Com mais de 60 *
a Golden Cross c
associa

iliais em
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200 raios-X e 750 serv i«ü-^S BSbvt.v

CONSULTAS MÉDICAS
Com hora marcada, em consultórios e clíni-
cas particulares, com renomados médicos
especialistas.

HOSPITALIZAÇÕES
Serviçosdietéticose/ou parto, material eme-
dicamentos, serviços de enfermaria, raios X.
anestésicos, oxigênio, sangue e derivados.
As hospitalizações são sempre em quartos
particulares com banheiro privativo.

SERVIÇOS AUXILIARES
Fisioterapia - Radioterapia - Transfusão
Remoção - Pronto Socorro.

SERVIÇOS
MÉDICO-HOSPITALARES

Acidentes Pessoais
Clínica Médica
Neurologia
Pneumologia
Alergologia
Hematologia
Angiologia
Dermatologia
Endocrinologia
Homeopatia

Clínica e Cirurgia:
Geral
Toráxica
Proctológica
Urológica
Plástica Restauradora
Pediátrica
Oftalmológica
Otorrinolaringológica
Traumato-Ortopédica
Cardiológica
Obstrética
Ginecológica

SERVIÇOS DE
LABORATÓRIOS

Clínico
Anátomo-Patológico
Radiológico
Eletrocardiograma
Eletroencefalograma
Radio-isótopos
Medicina Nuclear
Ultrassonografia
Tomografia Computadorizada
Prova de Função Pulmonar
Fonocardiografia
e outros.
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GOLDEN CARD, o cartão mágico da GOLDEN CROSS.
O GOLDEN CARD ei i m i na de vez os cheq ues, as gui as, os cupons, e tudo o que faz você
perder tempo. Agora, com o GOLDEN CARD, você não precisa de mais nada para ter tu-
do na Golden Cross.
Use o GOLDEN CARD para dispor da mais completa assistência médico-hospitalar do
país.
Quem tem o novo PLANO PAI tem uma outra vantagem exclusiva: O Plantão da Saúde:
um sistema de orien tação telefôn ica (ligação grat uit a) que serve aos associados 24 ho-
ras por dia.

J\

Custa muito menos do que você imagina.
Consulte nosso departamento de promoção.
Há também um plano especial para empresas.

UGUE JÁ: (021) • 24
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