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Tempo

No Rio e em Niterói, nublado
a claro com possíveis pança-
das de chuvas esparsas. Tem-
peratura estável. Máxima de
ontem: 34,3°, em Bangu. Mni-
ma: 21°, no Alto da Boa Vista.
Foto do satélite e tempo no
mundo, página 32.

Loteria Federal

A extração 2.307 da Loteria Fe-
deral sorteou os seguintes bi-
lbètés: Io -73.789 (SP); 2o - 75.164
(PR); 3o - 86.985 (SP); 4o - 38.086
(SP); 5o-53.276 (SP).

São Paulo — Foto de Isaias Feitosa¦sywr

jCffJsPECIAL

Ele saiu dos terreiros do su-
búrbio para os carpetes do

1 Asa Branca e os vídeo-clips do
j Fantástico. Vendeu, em ape-

nas uma gravadora, a RGE, 3,5
milhões de discos e virou até
tema de vestibular. O pagode

l — expressão cultural originá-
ria das senzalas e área de re-
sistência do samba — corre o
risco de se descaracterizar
com o sucesso? Os pagodeiros
Nei Lopes, Almir Guinéto, Bi-
ra, Bezerra da Silva, Jovelina
Pérola Negra e Beth Carvalho
acham que não e vêem o su-
cesso do pagode como vitória
da cultura popular sobre mo-
vimentos importados.
? Em entrevista, o secretário
de Imprensa do governo Sar-
ney, jornalista Fernando Cé-
sar Mesquita, acusa a "esquer-
da festiva que domina a im-
prensa" de fazer "um imenso
patrulhamento ideológico".

DOMINGO

O prazer da comédia é a pri-
meira de uma série de coinci-
dências que unem as carrei-
ras de Marília Pera e Naum
Alves de Souza. Eles são os
diretores de O mistério de Ir-
ma Vap e El grande de Coca-
Cola, peças que arrancam do
público as melhores gargalha-
das da temporada. Da crítica,
conseguiram o reconhecimen-
to definitivo como diretores
de espetáculo. O segredo dos
dois parece estar no relacio-
namento com os atores, que
sobem ao palco absolutamen-
te apaixonados pelo trabalho.
Fora de teatro, vivem o fler-
te que precede o anúncio de
um novo casamento artísti-
co: é possível que a atriz
Marília seja a protagonista
do filme Romance da emprega-
da com o segurador de placa,
um roteiro do autor Naum.

Casagy Decoração

Para decorar a casa, prepa-
rando-a para a chegada do
Natal, é preciso fugir da mes-
mice das lojas e usar a imagi-
nação, com retalhos, meias
velhas e até arame na elabo-
ração de enfeites.

Velho navio inútil

Com o naufrágio do projeto de
exploração turística de Fer-
nando de Noronha, o Emfa
não tem mais utilização para o
Gonçalo Coelho, navio usado
que comprou aos Estados Uni-
dos para transportar carga e
passageiros entre o continen-
te e a ilha. O outro navio velho
que comprou — Forte dos Re-
médios — afundou quando
chegava ao Brasil. (Página 22)

Iw-''
Veiga diz que as pressões atrasam a reforma agrária

Brasil e EUA

discutem a

informática

Os chefes das delegações do Bra-
sil e dos Estados Unidos começaram
em Bruxelas nova reunião para ten-
tar resolver o contencioso criado pela
Lei de Informática brasileira, que
estipula uma reserva de mercado pa-
ra produtos nacionais. Clayton Yeut-
ter, pelos EUA, e o embaixador
Paulo Tarso Flecha de Lima, pelo
Brasil, jantaram no Hotel Amigo em
ambiente cordial: "E véspera de Na-
tal", disse Yeutter.

Quanto ao assunto em si, o repre-
sentante americano foi menos agra-
dável, áfirmando que a proposta Bra-
sileira sobre a proteção de direitos
autorais de sofhvare fica aquém da
expectativa americana. Os EUA pro-
metem retaliar comercialmente se o
problema não for resolvido até
31 de dezembro (Páginas 34 a 36)

Parlamentar se 
quiser

só trabalha oito anos

Os parlamentares são os
únicos cidadãos brasileiros com
direito à aposentadoria aos oito
anos de serviço, após dois man-
datos consecutivos ou não. En-
quanto o valor real da aposen-
tadoria do segurado pelo INPS

-Ak \

cai progressivamente, a do ex-
parlamentar é reajustada auto-
maticamente na proporção dos
aumentos de subsídios dos con-
gressistas. Além disso, viúvas e
filhos menores recebem pen-
sões integrais.Na maioria dos
estados, mesmo se não for ree-
leito para um segundo manda-
to, o parlamentar pode comple-
tar o pagamento da contribui-
ção previdenciária e começar a
receber a aposentadoria. Em
São Paulo, o recebimento —
hoje um total de Cz$ 64 mil 700
— está garantido aos 20 anos de
contribuição. Pelo INPS, os tra-
balhadores só se aposentam com
35 anos de serviço. (Página 14)

Diretor deixa Incra

e denuncia 
que 

até

ministro faz 
pressão;

País dá início

à campanha

contra a Aids

Cinco anos depois de diagnostica-
do o primeiro caso de Aids no Brasil,
o país finalmente começará uma
campanha educacional do governo
tentando frear, através do esclareci-
mento, a expansão de uma doença
cujos números preocupam cada vez
mais. Amanhã haverá a primeira reu-
nião sobre estratégia da campanha,
no Ministério da Saúde, em Brasüia.

Preocupados, os médicos brasilei-
ros envolvidos com o tratamento da
doença esperam que, em janeiro, a
campanha já ganhe os meios de di-
vulgação. Um dado fundamental é
que os bissexuais passem a ser mais
responsáveis, pois no Rio, por exem-
pio, só um hospital tem 12 de suas 19
pacientes de Aids infectadas através
de relações com bissexuais. (Pág. 18)

O dirctor-regional do Incra em São
Paulo, José Eli Veiga, vai deixar o cargo
esta semana, talvez amanhã. Eli aponta
pressões e manobras patrocinadas por mi-
nistros de Estado, parlamentares do PMDB
— alguns deles de esquerda — aliados a
grupos econômicos e até mesmo de outras
repartições do governo para evitar desapro-
priações de terras. Acusa, entre eles, o
ministro Aureliano Chaves, que levou o
presidente Sarney a cancelar a desapropria-
ção da Fazenda São Joaquim.

Conta que, em fevereiro, às vésperas da
reforma ministerial, setores do Palácio do
Planalto pretendiam simplesmente extin-
guir o Ministério da Reforma e Desenvolvi-
mento Agrário. "Quem virou a mesa foi o
Ministro do Exército, general Leônidas Pi-

PM mata morador,

é apedrejada e

tumultua favela

Por causa da morte do ambulante Fran-
klin Jr. Nascimento, baleado na cabeça pelo
soldado conhecido como Pacheco, os morado-
res das favelas Pavão e Pavãozinho, na Zona
Sul, se revoltaram e apedrejaram os policiais
da PM. Com reforços, eles invadiram barracos
c fizeram 21 prisões, a maioria de menores,
após grande tumulto. Quatro soldados sofre-
ram ferimentos.

A operação envolveu mais de 100 poli-
ciais, com apoio do Batalhão de Botafogo e
de um helicóptero. Os presos, à medida

Jue 
chegavam ao camburão estacionado na

ua Sá Ferreira, eram violentamente jogados
na caçapa. Segundo os oficiais que comanda-
ram a operação, a quadrilha do traficante Tom
Zé foi responsável pelo tiroteio. (Página 16)

res Gonçalves". Ele argumentou, segundo
Eli, que o fim do ministério seria o descum-
primento de um programa anunciado por
Tancredo durante sua campanha, que criara
expectativas e esperanças. Como se justifi-
caria recuo tão grande?

José Eli Veiga planeja lecionar, em
1987, como professor visitante da Universi-
dade de Londres, mas não pretende afastar-
se das questões agrárias. Em Cuiabá, o
diretor de assuntos fundiários do Incra,
Edegard Nogueira Borges, classificou o por-
ta-voz da presidência da República, Fernan-
do César Mesquita, como "boquirroto in-
competente, politicamente irresponsável,
traficante de influências e mentiroso". No-
gueira Borges fez a afirmação em resposta
às críticas de Mesquita ao Incra. (Págs. 23 e 24)

CUT não enxerga

fracasso 
e mira |

na dívida externa

Embora tenha sido praticamente normal
o clima no dia da greve geral nas principais
cidades do país, o presidente da CUT, Jair
Meneguelli, evita falar em fracasso. Para ele,
o movimento foi "um sucesso absoluto". Co-
mo se a guerra ao Cruzado II fosse uma etapa
ultrapassada, ele anunciou que a meta dos
sindicatos agora é lutar contra o pagamento da.
dívida externa.

Este, segundo Meneguelli, é o ponto de
partida para qualquer negociação da CUT
com o governo. As avaliações de dirigentes
sindicais, de modo geral, não admitem que a
greve não alcançou o objetivo de paralisar o
país. CUT e CGT marcaram para quarta-fei-
ra, em Brasília, reunião de balanço do movi-
mento. (Páginas 3 a 13 e Coluna do Castello)

Foto de Vivianne Rocha

Alcione Mazzeo, em primeiro plano na piscina do Flamengo,

está no crescente contigente dos adeptos da natação. (Pág. 41)

GALERIA GARGO-
BRE — LEILÀO NOITE
ÚNICA, 19/12. Leiloei-
ro. Maurício Karam.
Expo 17 e 18 das
10/23H. R. Tavares de
Macedo 158. Icaraí.
710-5344.

PAULO BRAME Ven-
de pela melhor oferta:
Pratas. Louças, Limo-
ges, Quadros e Tape-
tes. Exposição HOJE
das 16 às 23h. Leilão
AMANHÃ às 21 h. 294-
4499/4096.

PAULO BRAME -
Leilão Amanhã 15/12.
Expo Hoja das 16 às
23h. Tapetes, Pratas
portuguesas, france-
sas, etc. Cristais, Gal-
lés. Rua João de Bar-
ros, 1 47. 294-
4499/4096.

PAULO BRAME GA-
LERIA DE ARTE -
Leilão Amanhã às 21 h.
Castagnoto, A. Parrei-
ras, Teruz, Bianco e
muitos outros. Expo
Hoje das 16 às 23h.
Rua João de Barros,
147. 294-4499/4096.

:*

WAY GALERIA DE
ARTE - LEBLON E
BARRA — Inimá de
Paula, Rescála, Qua-
glia, Orthof, Edgar
Walter, Geraldo Castro
e outros. 399-
4218/259-0394.

PAULO BRAME AR-
TE & LEILÃO — Pintu-
ras nacionais e estran-
geiras de artistas cata-
logados. Exposição
Hoje das 16/23h. Lei-
lão Amanhã, dia 15 às
21 h. Rua João de Bar-
ros. 147. 294-
4499/4096.

PAULO BRAME —
Leilão Amanhã 15/12.
Expo Hoje das 16 às
23h. Tapetes, Pratas
portuguesas, france-
sas, etc., Rua João de
Barros, 147 — Leblon.
294-4499/4096.

PAULO BRAME en-
cerra o ano com Gran-
de Leilão de Arte Anti-
ga. Expo Hoje até às
23h. Leilão Amanhã às
21 h. Rua João de Bar-
ros, 147 — Leblon.
294-4499/4096.

í

PAULO BRAME faz
Leilão amanhã, dia 15.
Tapetes, Pratas, Vi-
dros bacarat, Objetos
decorativos. Expo Ho-
je das 16 às 23h. Rua
João de Barros, 147 —
Leblon. 294-
4499/4096

PAULO BRAME -
Bronzes, Porcelanas,
Móveis Brasileiros e
europeus, Marfins.
Leilão Amanhã à§
21 h. Exposição Hoje
ató 23h. Rua João de
Barros, 147. Leblon.
294-4499/4096
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Foto de Dilmar Cavalher

Tempo
No Rio e em Niterói, nublado
a claro com possíveis pança-
das de chuvas esparsas. Tem-
peratura estável. Máxima de
ontem: 34,3°, em Bangu. Mini-
ma: 21°, no Alto da Boa Vista.
Foto do satélite e tempo no
mundo, página 32.

Loteria Federal

A extração 2.307 da Loteria Fe-
deral sorteou os seguintes bi-
lhetes: Io-73.789(SP); 2o-75.164
(PR); 3o - 86.985 (SP); 4o - 38.086
(SP); 5o - 53.276 (SP). (Página 32)

§^4jSPECIAL

Ele saiu dos terreiros do su-
búrbio para os carpetes do
Asa Branca e os vídeo-clips do
Fantástico. Vendeu, em ape-
nas uma gravadora, a RGE, 3,5
milhões de discos e virou até
tema de vestibular. O pagode

; — expressão cultural originá-' ria das senzalas e área de re-
sistência do samba — corre o
risco de se descaracterizar
com o sucesso? Os pagodeiros
Nei Lopes, Almir Guinéto, Bi-
ra, Bezerra da Silva, Jovelina
Pérola Negra e Beth Carvalho
acham que não e vêem o su-
cesso do pagode como vitória
da cultura popular sobre mo-
vimentos importados.
? Em entrevista, o secretário
de Imprensa do governo Sar-
ney, jornalista Fernando Cé-
sar Mesquita, acusa a "esquer-
da festiva que domina a im-
prensa" de fazer "um imenso
patrulhamento ideológico".

DOMINGO

iff
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0 prazer da comédia é a pri-
meira de uma série de coin-
cidências que unem as car-
reiras de Marília Pera e
Naum Alves de Souza. Eles
são os diretores de O misté-
rio de Irmã Vap e El grande
de Coca-Cola, peças que ar-
rançam do público as melho-
res gargalhadas da têmpora-
da. Da crítica, conseguiram
o reconhecimento definitivo
como diretores de espetácu-
lo. O segredo dos dois parece
estar no relacionamento
com os atores, que sobem ao
palco absolutamente apai-
xonados pelo trabalho. Fora
de teatro, vivem o flerte que
precede o anúncio de um
novo casamento artístico: é
possível que a atriz Marília
seja a protagonista do filme
Romance da empregada com
o segurador de placa, um ro-
teiro do autor Naum.

CasagfDecoraçáo

Para decorar a casa, prepa-
rando-a para a chegada do
Natal, è preciso fugir da mes-
mice das lojas e usar a imagi-
nação, com retalhos, meias
velhas e até arame na elabo-
ração de enfeites.

Velho navio inútil

Com o naufrágio do projeto de
exploração turística de Fer-
nando de Noronha, o Emfa
não tem mais utilização para o
Gonçalo Coelho, navio usado
que comprou aos Estados Uni-
dos para transportar carga e
passageiros entre o continen-
te e a ilha. O outro navio velho
que comprou — Forte dos Re-
médios — afundou quando
chegava ao Brasil. (Página 22)

Armas nas mãos, os

O diretor-regional do Incra em São
Paulo, José Eli Veiga, vai deixar o cargo
esta semana, talvez amanhã. Eli aponta
pressões e manobras patrocinadas por mi-
nistros de Estado, parlamentares do PMDB
— alguns deles de esquerda — aliados a

grupos econômicos e até mesmo de outras
repartições do governo para evitar desapro-

priações de terras. Acusa, entre eles, o
ministro Aureliano Chaves, que levou o

presidente Sarney a cancelar a desapropria-
ção da Fazenda São Joaquim.

Conta que, em fevereiro, às vésperas da
reforma ministerial, setores do Palácio do
Planalto pretendiam simplesmente extin-

guir o Ministério da Reforma e Desenvolvi-
mento Agrário. "Quem virou a mesa foi o
Ministro do Exército, general Leônidas Pi-

PM mata morador,

é apedrejada e

tumultua favela

Por causa da morte do ambulante Franklin
Jr. Nascimento, baleado na cabeça pelo soldado
conhecido como Pacheco, os moradores das
favelas Pavão e Pavãozinho, na Zona Sul, se
revoltaram e apedrejaram os policiais da PM.
Com reforços, eles invadiram barracos e fizeram
21 prisões, a maioria de menores, após grande
tumulto. Quatro soldados sofreram ferimentos.

A operação envolveu mais de 100 poli-
ciais, com apoio do Batalhão de Botafogo c
de um helicóptero. Os presos, à medida que
chegavam ao camburão estacionado na Rua
Sá Ferreira, eram violentamente jogados
na caçapa. Segundo os oficiais que comanda-

IfcnjbW 
ram 

a operação, a quadrilha do traficante Tom

soldados correm para invadir a favela Zé foi responsável pelo tiroteio. (Página 16)

Diretor deixa Incra

e denuncia 
que

ministro faz 
pressão

n rlirptnr-reoinnal dn Incra em São rps finnralvRs". Fie argumentou, secundores Gonçalves". Ele argumentou, segundo
Eli, que o fim do ministério seria o descum-
primento de um programa anunciado por
Tancredo durante sua campanha, que criara
expectativas e esperanças. Como se justifi-
caria recuo tão grande?

José Eli Veiga planeja lecionar, em
1987, como professor visitante da Universi-
dade de Londres, mas não pretende afastar-
se das questões agrárias. Em Cuiabá, o
diretor dc assuntos fundiários do Incra,
Edegard Nogueira Borges, classificou o por-
ta-voz da presidência da República, Fernan-
do César Mesquita, como "boquirroto in-
competente, politicamente irresponsável,
traficante de influências e mentiroso". No-
gueira Borges fez a afirmação em resposta
às críticas de Mesquita ao Incra. (Págs. 23 e 24)

CUT não enxerga

fracasso 
e mira

na dívida externa

Embora tenha sido praticamente normal
o clima no dia da greve geral nas principais
cidades do país, o presidente da CUT, Jair
Meneguelli, evita falar em fracasso. Para ele,
o movimento foi "um sucesso absoluto". Co-
mo se a guerra ao Cruzado II fosse uma etapa
ultrapassada, ele anunciou que a meta dos
sindicatos agora é lutar contra o pagamento da
dívida externa.

Este, segundo Meneguelli, é o ponto de
partida para qualquer negociação da CUT
com o governo. As avaliações de dirigentes
sindicais, de modo geral, não admitem que a
greve não alcançou o objetivo de paralisar o
país. CUT e CGT marcaram para quarta-fei-
ra, em Brasília, reunião de balanço do movi-
mento. (Páginas 3 a 13 e Coluna do Castello)

Foto de Vivianne Rocha

Brasil e EUA

discutem a

informática

Os chefes das delegações do Bra-
sil e dos Estados Unidos começaram
em Bruxelas nova reunião para ten-
tar resolver o contencioso criado pela
Lei de Informática brasileira, que
estipula uma reserva de mercado pa-
ra produtos nacionais. Clayton Yeut-
ter, pelos EUA, e o embaixador
Paulo Tarso Flecha de Lima, pelo
Brasil, jantaram no ffotel Amigo em
ambiente cordial; "E véspera de Na-
tal", disse Ycutter.

Quanto ao assunto em si, o repre-
sentante americano foi menos agra-
dável, afirmando que a proposta bra-
sileira sobre a proteção de direitos
autorais de software fica aquém da
expectativa americana. Os EUA pro-
metem retaliar comercialmente se o
problema não for resolvido até
31 de dezembro. (Páginas 34 a 36)

País dá início

à campanha

contra a Aids

Cinco anos depois de diagnostica-
do o primeiro caso de Aids no Brasil,
o país finalmente começará uma
campanha educacional do governo
tentando frear, através do esclareci-
mento, a expansão de uma doença
cüjos números preocupam cada vez
mais. Amanhã haverá a primeira reu-
nião sobre estratégia da campanha,
no Ministério da Saúde, em Brasília.

Preocupados, os médicos brasilei-
ros envolvidos com o tratamento da
doença esperam que, em janeiro, a
campanha já ganhe os meios de di-
vulgação. Um dado fundamental é
que os bissexuais passem a ser mais
responsáveis, pois no Rio, por exem-
pio, só um hospital tem 12 de suas 19
pacientes de Aids infectadas através
de relações com bissexuais. (Pág. 18)

Parlamentar se 
quiser

só trabalha oito anos

Os parlamentares são os
únicos cidadãos brasileiros com
direito à aposentadoria aos oito
anos de serviço, após dois man-
datos consecutivos ou não. En-

quanto o valor real da aposen-
tadoria do segurado pelo INPS

CV\

cai progressivamente, a do ex-

parlamentar é reajustada auto-
maticamente na proporção dos
aumentos de subsídios dos con-
gressistas. Além disso, viúvas e
filhos menores recebem pen-
sões integrais. Na maioria dos
estados, mesmo se não for ree-
leito para um segundo manda-
to, o parlamentar pode comple-
tar o pagamento da contribui-
ção previdenciária e começar a
receber a aposentadoria. Em
São Paulo, o recebimento —

lhoje um total de Cz$ 64 mil 700
— está garantido aos 20 anos de
contribuição. Pelo INPS, os tra-
balhadores só se aposentam com

~35 anos de serviço. (Página 14)
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Alcione Mazzeo, em primeiro plano na piscina do Flamengo, está

crescente contingente dos adeptos da natação, (rágina 41)
no

GALERIA GARGO-
BRE —LEILÃO NOITE
ÚNICA. 19/12. Leiloei-
ro Maurício Karam.
Expo 17 e 18 das
10/23H. R. Tavares de
Macedo 158. Icaraí.
710-5344.

PAULO BRAME Ven
de pela melhor oferta:
Pratas, Louças, Limo-
ges, Quadros e Tape-
tes. Exposição HOJE
das 16 às 23h. Leilão
AMANHÃ às 21 h. 294-
4499/4096.

PAULO BRAME
Leilão Amanhã 15/12.
Expo Hoje das 16 às
23h. Tapetes, Pratas
portuguesas, trance-
sas, etc. Cristais, Gal-
lés. Rua João de Bar-
ros, 1 47. 294-
4499/4096.

PAULO BRAME GA
LERIA DE ARTE -
Leilão Amanhã às 21 h.
Castagneto, A. Parrei-
ras, Temz, Bianco e
muitos outros. Expo
Hoje das 16 às 23h.
Rua João de Barros,
147. 294-4493/4096.

WAY GALERIA DE
ARTE - LEBLON E
BARRA — Inimá de
Paula, Rescála, Qua-
glia, Orthof. Edgar
Walter, Geraldo Castro
e outros. 399-
4218/259-0394.

ir

PAULO BRAME AR-
TE & LEILÃO — Pintu-
ras nacionais e estran-
geiras de artistas cata-
logados. Exposição
Hoje das 16/23h Lei-
lão Amanhã, dia 15 às
21 h. Rua João de Bar-
ros. 1 47. 294-
4499/4096.

PAULO BRAME
Leilão Amanhã 15/12.
Expo Hoje das 16 às
23h. Tapetes, Pratas
portuguesas, france-
sas, etc., Rua João de
Barros, 147 — Leblon.
234-4499/4096.

PAULO BRAME en-
cerra o ano com Gran-
de Leilão de Arte Anti-
ga. Expo Hoje até às
23h. Leilão Amanhã às
21 h. Rua João de Bar-
ros, 147 — Leblon.
2944499/4096.

PAULO BRAME faz
Leilão amanhã, dia 15.
Tapetes, Pratas, Vi-
dros bacarat, Objetos
decorativos. Expo Ho-
je das 16 às 23h. Rua
João de Barros, 147 —
Leblon. 294-
4499/4096

PAULO BRAME
Bronzes, Porcelanas,
Móveis Brasileiros e
europeus. Marfins.
Leilão Amanhã às
21 h. Exposição Hoje
até 23h. Rua João de
Barros, 147. Leblon.
294-4499/4096
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Coluna do Castello

O que não está

ainda resolvido

NA 
avaliação do presidente da Repúbli-

ca e do governo a greve de protesto,
convocada pela CUT e a CGT, fracassou.
Essa avaliação é endossada de um modo
geral pelos jornais, que acompanharam o
movimento em todo o país e puderam
verificar que na maioria dos casos a parada
do trabalno se deveu mais à cautela do
comércio e de pequenas empresas do que à
força de mobilização das duas grandes
organizações sindicais. Para o presidente
Jose'Sarney, a tentativa de greve geral foi
uma injustiça com seu governo, que tudo
tem feito no sentido de beneficiar a classe
trabalhadora e realiza uma política de
redução dos problemas sociais.

Na realidade, as forças políticas que
estão por traz da CUT e da CGT tentaram
compensar-se do seu fracasso eleitoral mo-
bilizando os trabalhadores, na expectativa
da simpatia da classe média, a mais atingi-
da pelo Cruzado II, a fim de intimidar o
governo e dele obter novas concessões que
não serão arrancadas da Constituinte. O
governo sentiu-se fortalecido com a reali-
zação apenas parcial do "dia de protesto"
e pensa poder insistir agora na negociação
do pacto social, que vem sendo proposto
novamente há alguns dias pelo ministro
Almir Pazzianotto.

Algumas concessões poderão ser feitas
nessa negociação, se ela se realizar. Pelo
menos a CGT mostra-se inclinada a discu-
tir o problema com o ministro do Traba-
lho, na esperança de obter agora uma
renovação da legislação trabalhista que
não foi feita ao longo dos dois anos de
governo civil. É claro que não se esperam
medidas por decreto-lei mas a concordân-
cia da força no poder para a revisão em
profundidade daquela legislação pela As-
sembléia Constituinte ou até mesmo pelo
Congresso, que poderá antecipar algumas
conquistas da assembléia mediante vota-
ção da emenda constitucional.

O ministro Dilson Funaro já deve ter-
se dado conta de que, tirante alguns pro-
dutos que constituem a cesta básica, o
congelamento dos preços vem sendo des-
respeitado de ponta a ponta. Qualquer
dona-de-casa sabe disso e todas elas mos-
iram gradual descontentamento com uma
situação que ameaça o equilíbrio financei-
ro do seu orçamento. Vive-se a expectati-
va de novos pacotes que lhe reduzam
ainda o poder de compra. Há expectativa
de que o congelamento seja suspenso para
que se procure o equilíbrio em novo pata-
mar, permitindo que nele preços e ganhos
se reajustem.

O presidente da República resiste à
idéia de demitir funcionários como técnica
de eliminar gastos públicos, mas deve
haver outros meios de se reduzirem as
despesas do erário sem afetar diretamente
a classe numerosa dos servidores públicos.
O fato é que o descontrole dos gastos
públicos continua a ser a principal fonte de
desequilíbrio orçamentário e a imaginação
dos jovens cientistas econômicos deve pro-
duzir sugestões que o presidente possa
endossar sem ônus sociais e políticos. Tal
como estão as coisas, o espantalho da
inflação volta a tirar o sono dos pequenos
e dos dependentes de ganhos que não se
elevam enquanto houver a imposição da
idéia de que ela acabou.

O presidente Sarney pode recuperar
seus índices de prestígio popular, mas não
terá resolvido os problemas enquanto o
empobrecimento da classe média se tradu-
zir em ameaça por contaminação à classe
trabalhadora. O ânimo nacional está com-
balido e faz-se necessário restaurá-lo no
seu otimismo mediante revisões da política
do governo que não se limitem a aumentar
os ônus dos que estão por baixo.

A contribuição de Jânio

Foi importante em São Paulo a contri-
buição do prefeito Jânio Quadros, que
aumentou tarifas e salários dos emprega-
dos em transportes urbanos para deter o
movimento grevista na capital do estado.
O governador em exercício, embora sa-
bendo que as concessões do prefeito alcan-
çaram o Plano Cruzado, convidou o gover-
nador de Brasília, sr José Aparecido, para
que ambos almocem amanhã, segunda-
feira, com o sr Jânio Quadros.

Quem está no exercício do governo
paulista é o sr Luis Carlos Santos, presi-
dente da Assembléia, que nele continuará
até terça-feira.

Miguel Reale e o integralismo

O sr Miguel Reale, hoje um filósofo e
um jurista, está publicando suas memó-
rias, cujo primeiro volume está nas livra-
rias. Nessa parte inicial ele relembra o
nascimento do integralismo, sua força
crescente e sua absorção e eliminação pelo
estado novo de Getúlio Vargas. É um
relato importante feito por uma das três
figuras — o último remanescente do grupo— que detinham o comando da ação
integralista brasileira entre os anos de 1932
e 1937.

Carlos Castello Branco
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58D-55&ANUNCIOU VENDEU

NOVA FRIBURGO
Antecipe suas reservas para NATAL e REVEILLON.
Pois, no Natal, Papai Noel vai chegar em Carruagem, com o
saco cheio de presentes para a criançada e com Grande
Queima de Fogos.
Reservas:
HOTEL (0245)22-7410 ou RESIDÊNCIA 22-2650

EXCURSÕES
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NA1AL & REVEIU0N
1) POUSADA DO RIO QUENTE 09 DIAS.
2) FOZ 00 I6UAÇU-AR6ENTINA

e PARAGUAI
3)POÇOS DE CALDAS
4) CID.HISTÓRICAS-GRUTA DE

MAQUINÉ-TIRADENTES
eSAO JOÃO DEL REI

5) VALE 00 ITAJAÍ.

07 DIAS.
05 DIAS.

20 e 27 DEZ.

. 21 e 28 DEZ.

. 23 e 30 DEZ.

05 DIAS.
05 DIAS.

6) ILHA DO BOI (HOTEL SENAC)_ 05 DIAS .
7) CAMPOS DO JORDÃO 05 DIAS.
8) ROTEIRO DAS ECLUSAS 04 DIAS .
0) CID.CRIANÇA-PLAY CENTER

e SIMBA SAFARI 03 DIAS ,

.23 e30 DEZ.

.23 6 30 DEZ.

. 23 e 20 DEZ.

.24 6 30 DEZ.

. 24 6 30 DEZ.

.24 6 31 DEZ.

L\
BARILOCHE
Rio Curitiba Joinville Vale do llaiai, Torres.Porto Alegre.Chui.Monlevideo.Puntadel Estr Buenos Aires.BARIlOCHE.
Neuquêm Baia Blanca.Mat.del Plala.la Piala.B AIRES.Sania FÉ.Resistència.Pilcomayo.ASSUNCAO.
Puerto"P.,es Slroessner.Foz do Iguaçu.Cuntiba.Rio.

DURAÇÃO: 2? dias - SÀitlAS: 07. II. IBJ«n: 03, 07 F«»: 07 W«r. IM7.

PORTO SEGURO - BERÇO DO BRASIL
Rio.Guar^pari ilha do Boi.5 Maleus.Porto Seguro.Coroa VermpiMa.Sanla Cru* de Cabralia.Monie Pascoal.Vit6na.Rio
DUMÇ*0:07 «lat - SAÍDAS: IS Oai.igss. - 05.l2.lt.25 Jam
03,07.15,21 Fm: 05.l2.tt.25 Mar; 05,15,20.27 «br: 07.14,21 Mal. It57

PROGRAMAS ESPECIAIS NA POUSADA DO RIO QUENTE
0 MUNDO NA POUSADA 14 a 21 DEZEMBRO NATAL NA POUSADA 21 a 28 DEZEMBRO

REVEILION NA POUSADA 28 a 04 JANEIRO

POUSADA DO RIO OU ENTE - AÉREO
LAZER TQTAL - Santos Dumont-Pousada(Hotel Turismo)-Santos Dumont
DURAÇAO-,08 diaa - SAlDAS:Todo« os Domingos

TERM AS DA POUSADA DO RIO QUENTE
05 DIAS NO HOTEL TURISMO

Rio.Barbacena.Belo Honzonte.Três Manas.Crlstalina.Brasilia.Cidade Livre.Cidades Satélites,Anápolis,Goiânia,Caldas Novas
(Pousada do Rio Quente-Hotel Turismo 5 estrelas),Uberlândia,Uberaba.Araxâ.Ribeirào Preto.Campinas.São Paulo.Rio
DUMÇà0:11 Élai - SAÍDAS: 01.M. 15.22,30 Jau.
05,12,18 Fn: 05.12.10 a 20 Mar: 07,21 Abr; 07.14,21 Mal; 04,11 Jun. 1057

CRUZEIROS MARÍTIMOS LINEA C
VERÃO 1986/87

EUGENIO "C" XARIBE 09/01, PMTA 109/02, PRATA I118/02, CARNAVAL 28/02, ARRIVEDERCI09/03/87
EURIC0 "C" INORDESTE 07/01, TERRA DO FOGO 24/01, PRATA 17/02, CARNAVAL 27/02/67.

EXCURSÕES PERMANENTES
NAVEGANDO PELO AMAZONAS
FASCINANTE VIAGEM DE NAVIO
PELO MISTERIOSO RIO AMA-
ZONAS.

Rio.Gov Valadares.Feira de Santana.
Maceio.Garanhus.Campina Grande.Joào
Pessoa, N atai, Mossoró,Fort aleza.Tngua.
Camocin.Parnoiba.Teresina.Sào Luií.
Belém. 05 dias navegando pelo Rio Ama
zonas.Manaus

10# DE ÒNIBUS-V0LTA AVlAODURAÇA0: 23 dias.
SAÍDAS: 15 Dez. 1986.
07 Jan: 06 Fe»; II. 31 Mar. 1987
IDA E VOLTA DE AVIÀ0DURAÇÃO: 11 diasSAÍDAS: 27 Dez. 1986.
19 Jan: 18 Fev: 23 Mar. 1987.

FOZ 7 DIASARGENTINA,. PARAGUAI - Rio, Ragli-tro, Curitiba, Vila Valhi, Ponta Qrot-sa, Guarapuava, Cataratas do Iguaçu,
Paraguai (Pio. Prais. Stroaunar), Ar-
oantlna (Puarto Iguazu, Mlssionas),
Curitiba, S. Paulo, Rio.Duraçlo: 07 dias.Salda*:

17.21.2l,2ldaz.1IU.0t.
07.18,11. U, 15,1711,21,23,25,
21 |an; 02. 09, 01, Ot. 12. 14. 11.
21. 21. itlfov; 00, 01, 14. 11. 21.21.21 mar. 1M7

VIAGEM AO SULA mali eompltta sxcurslo ao tul do
pais abrangando SANTA CATARINA,PARANÁ, RIO GRANDE DO SUL - RE-
GlOES DO VILHO. UVAS E DO CAFÉ.Idi paio litoral, volta pala Sarra, SloPaulo, Curitiba, Paranaguá, Jolnvllla,Blumenau, lta|al, Camborlú, Florlanò-
polis; Crltclúma, Torroí, P. Alagra,Caracol, Canela, Gramado, Caxias doSul, Garlbaldl, Bento Gonçalves, Novo
Hamburgo, Lages, Vila Valha, Ponta
Grossa, Londrina, Sio Paulo. Rio.

MATO GROSSOPANTANAL - PONTA POR* 5 EST - B0-LÍVIA - Conheça o mais misterioso Es-tido do Brasil, Rio, S. Paulo, Cimpl-nas, Nlb. Preto, Uberllndla, Rondonò-
polis, Cuiabá, Campo Grande, Corum-bá, Puarto Soares (Bolívia), Doura-dos, PONTA PORA, Pedro Juan Caba-lero, Pras. Prudente, Slo Paulo, Rio.Duraçlo: 15 diasSaldas:

ROTEIRO GUARANI
(INEUiO) - Assunçlo, Paraguai, Ar-
gentlna, Foz do Igueçu, ttalpu, Gaul-ra, Passeio Fluvial, Sul do Brasil.Dursclo: 12 diasSaldas:

Duraçlo: M dias
Saldas:

II, 2S daz.1111. 03. 05,07. 10, 11.13,14. 16.21,25 |an: 03.07.10,14.19,22.21Isv: 05.11, 14, 19. 23 mar. 1917.

09. 17. 23 jasi: 05. 13, 17. 21 fav;07,14. 21 mar. 1U7.

2t daz. 1IU. 09. 01. 13.II, 20. 29 |an: 02, 07. 15. 21. 21lav: 01.12.11, 23 mar. 1M7.
SUL 00 RRASIL C/FOZ
IGUAÇURio, Curitiba, Parenegui, Jolnvllla,Blumenau. Vale do Itajal, Camborlú,Florianópolis, Crlsclúma, Torres. 0s6-rio.' Porto Alegre, Novo Hamburgo.Gramado, Canela, Cascata do Caracol,Castas do Sul, Lajes, Rio Nagro, Curl-tlba, Vila Velha, Foz do Iguaçu, Pio.Pros. Stroessner (PARAGUAI), PuerloIguazu (AR6ENTINA), Guarapuava,Londrina, Sio Paulo, Rio.Duraçlo: 17 dias.Saldas:

15daz. 1*11. 03, 05. 07 . 09. 11. 12.14. 15. 17. II. 20. 25. 21 jan; 03.09, M. 12. 14, 15. II. 25. 21 lav:09. 12. II. 21. 21 mar. 1917
ROTEIRO 00 OURO
(INÉDITO) - PRAIAS - SERRAS - TER-MAS - ESTÂNCIAS
Rio, Curitiba, Joinville, Blumenau. Ita-
pema. Florianópolis. Santo Amaro
(Caldas da Imperatriz). Torres. Porto
Alegre. Esttnda Santa Isabel. Novo
Hamburgo, Gramado. Canela (HotalLo|e de Pedra). Curitiba S Paulo. SioJosé dos Campos. CariguitatubaUtabuta. Parati
Duraçlo: 12 diasSaldas:

ROTEIRO DAS MISSÕESARGENTINA - PARAGUAI • BRASILRio, S Paulo . Curitiba Irai
(Tharmis) Santo Ângelo Rumas daSlo Miguel Sio Bor|a Santo TomaPousadas Minas de San IgnacioMini-Encarnacion Asuncion Foi doIguaçu Guaira Maringá LondrinaS Paulo Rio
Ouraçio: 13 dias.Saldai.

04.00.10,14.10, 23 |«n; 03. 07. 12. 17. 20 fev:07,14,21 mar: 03,08,17,23,28 ibr.87

POUSADA DO RIO
QUENTE5 DIAS NA POUSADA • Rio, Sio Paulo,
Rlb. Preto, Caldas Novas (Hotal Pou-
sadi c/Pensio Completa), Campinas
Rio.
Duraçlo: 7 dias.
Saldas:

03.10.17.24 jan;02. 07, 14, 21 lav; 07. 14. 21. 21
mar; 04,11,28 ebr. 1817.
BRASÍLIACALDAS NOVAS - ARAXÀ - TRlANGU-
L0 MINEIRO - 5 DIAS NA POUSADA-
Rio, Berbacena, Belo Horizonte, Trés
Merlaa, Cristalina. Brasília, Cidade Li-vre. Cidades Setélltes. Anápolis,
Goiinla. Caldas Novas (Pousada doRio Quanta) Hotal Turismo - 5 Estra-Ias), Ubarlandla. Uberaba. Araiá. Ri-balrio Preto, Campinas. Sio Paulo.Rio.
Duraçlo: 11 dias
Saidas:

01,01.15,22, 30 Jan:09.12.19 t«l; 05,12,10.20 mar: 07.Zlabr. 1087.

NORDESTE
MARAVILHOSO
IDA DE ÔNIBUS - VOLTA DE AVlAO -
Viagem por 9 Estados do Brasil - Rio
da Janeiro, Espirito Santo, Bahia, Ser-
r, Alagoas. Pernambuco. Paraíba,

Grande do Norte, Ceará (Ida de
avlio - volta de tnlbus).
Duraçlo: 14 dias.
Saidas:

17
daz. 1IU. 05. 09. 13. II. 22. 25
jan; 03, 01. 17, 22 lav; 05. 12. II.
24 mar: 82.09,19.23 etr. 1M7.
TRANSBRASILGRANÚE CIRCUITO BRASILEIRO - Rio,B. Horizonte, Brasília, Anápolis, Goli-
nla. Caras, Rio Tocantins, Imperatriz,
Belám, Manaus (OPCIONAL DE
AVlAO), Castanhal, Cspsname, SantaInaz, Sio Luiz, Gruta da Ubajara, Te-
resina, Sobral. Fortaleza, Mossoró,
Natal. Joio Pessoa. Recile. Olinda.Nova Jerusalóm. Maceió. Araca|U.Salvador. Ilabuna. Porto Seguro,Monta Pascoal. Vitória, Guarapari,Campos. Niterói (Ponte), Rio.Duraçlo: 25 diasSsldss:

05.07.1l|an:0i. 17 lav: 05.
II mar; 1917.

BAHIA
CAMINHO DO DESCOBRIMENTO - RiodiJanalro, Governador Valadares.Teôfllo Oloni. Vitoria da Conquista. Je-quié. Falra da Santana. SALVADOR105 dias). Ilabuna. Ilhéus Porto Se-
guio. Monta Pascoal. Santa Cruz daCabrilia. Vrtória Guarapari. Rio deJaneiro Ragiasso opcional da aviioda cidade d* Salvador no 8( (ortavo)dia da eicuisioOuraçlo: 10 dias.Saldes:

23 dez. 1911. 07. 12.1S. 21, 27 jan; 05. 11. ti. 25 te»;08,15.22 mir;05.10.18,30 a br; 00,17 mal. 1087.

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

ARGENTINASUL DO BRASIL ¦ S Psulo. Curitiba.Paranaguá. Joinville. Blumeneu. Ha-
|al, Camboriu. Florianópolis. Torras.Gramado. Canela. Caracol. NovoHamburgo. Caxias do Sul. Porlo Ale-
gra. Pelotas. Chui. M0NTEVIDÉ0.PUNIA 0EL ESTE. BUENOS AIRES |5dias) Tigre a Dana dal Paraná. Mardal Ptata. Buenos Aires. Montevidáo.P Alegre. Curitiba. Rio
Duraçlo- 19 diasSaídas:

11.19
|an: 05 lav: 12 mar. 1917.

CHILED0 ATUNTIC0 AO PACIFICO ¦ RioCuritiba Foz Assunçlo Sti Fe Cor-doba (Travessia dos Andas) Santia-
qo Virta dei Mar Ragilr- dos LagosChilenos Bariloche Baia.L.nca Mardei Plata Buenos Aires MontevideoPunta dei Este Porto Alegre CuritibaRio
Duração 25 e 30 diasSaídas.
07,11, |an; 03 fav; 00 m§r. 1087.

IIRRImÍIRRI MATBIZ-RÜASA0JOSÉ,90gr.2003 |UnDlctUtíDI Tels:252-6156(PABX)242-0447/222-7579/242-8300 |
EMBRATUR 00017 00 41 ?
FIUAIS-COPACflBANA-AvNSCop.lc.ibma 749 gr 705 Tel 236 0107 ^I MBRATUR 00017 01415
TIJUCA -(PçaSjens PenalRun C de Bonlim. 346 Lota ??0 (G Vitrine d.i Ti|uca)
Tel ?34 7397 EMBRAJtIR 00017. 03 41 2
NITERÓI-Av Amar.il Peixoto 36 SubrelO|«i 111 (Galerid Pa/) Tel 718 4090
EMRRATUR 000617 82 4t 9
ÍPANEMA-PAXTUH Rua Vise Pir.ii.l, 330 lO|j 10b Tel 281 0999
BflHRA-Avd.ib Américas.4790 Sala 422 Tel 325 9487 EMBRATUR00017-02 41 9
SA0 PAU10-Av SaoLtW 18/ ?'SobrtHo|,iSala30(GaleriaMetropole)Tel 231 2983
FMRRATUR 0001 ¦' 04 41 6

| EUROPA
1

APMVEITIMMU U SUBSTANCIAIS MNÇttS K

BAIXA ESTAÇÃO

4 magníficas excursões

EUROPA
MARAVILHOSA (gjj/7

PORTUGAL, ESPANHA, FRANÇA. ITAUA
AUSTRIA, SUÍÇA, ALEMANHA,
HOLANDA, BÉLGICA e INGLATERRA

EUROPA
ESSENCIAL

SAÍDAS:
Jan.-08.15,22,28
Fev.-05,12,10,28

EUROPA
FASCINANTE

Mar.-OS, 12,10,20

ITAUA, AUSTRIA, SUÍÇA, ALEMANHA,
HOLANDA, BÉLGICA, INGLATERRA e
FRANÇA.
SAÍDAS:
Jan.-17,24 a 31 Mar.-07.14,21 a 28
Fn.-07.14.21 a 28 Abr.-04

ITAUA, AUSTRIA, SUÍÇA, ALEMANHA,
HOLANDA, BÉLGICA, INGLATERRA,
FRANÇA e ESPANHA.

SAÍDAS:
Jan.-17,24 a 31 Mar.-07.14,21 a 28
Faw.-07,14,21 a 28 Afcr.-04

OCIDENTE
EUROPEU

•;>»

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

waiuouw
Nós fazemos
amigos voando.

SAÍDAS:
Jan.-08,2fi
Fm.-05,28
Mar.-05,2fl

DtSNEYWORlD

EPCOT CENTER

FRETAMENTO
NOS SUPER MODERNOS

Wideboeing 767
TRANS O BRASIL

399

30 Kg de bagagem
na ida e na volta.
Serviço de bordo
em ciasse executiva e 1a.
Adicional, para 1a classe.
Sujeito a aprovação
governamental.
INVERSAS OPÇÕES
SE PARTE
TERRESTRE

fô

alfreu

ADULTO
CRIANÇ

(MANAUS - ORLANDO

US$

<5
lCBtAfyi<ÍA)

(RIO ou S. PAULO-ORLANDO
S. PAULO ouBIO)

CONSULTE-NOS SOBRE CONDIÇÕES DE PASAICSflTO

PHII

559

j

afWPSifffl

J \

VÁRIAS SAÍDAS POR SEMANA

PARTE AEREA

m

USA CANADÁ Má
WSNEYWORLD
EPCOT CENTER

DURAÇÃO 1B DIAS
MONTREAL- TORONTO-NIAGARA FALLS-
WASHINGTON- NEW YORK- ORLANDO-
DISNEYW0RLD-EPC0T CENTER. MIAMI
OPCIONAL-ll DIAS:MÉXIC0-
ACAPULC0-L0S ANGELES-LAS VEGAS-
SAN FRANCISCO
SAÍDAS DO BRASIL:Jan. 18-25
Fev. 06-21 - Mar. 15 - Abr. 18 - Mai. 23
Jun. 13 e 27 - Jul. 04-11-18-25 - Ago. 15
Set. 05 - Out. 03.

DURAÇÃO: 17-22 B 27 DIAS
MIAMI-ORLANDO-DISNEYWORLD-
EPCOT CENTER-WASHINGTON-
TORONTO-NIAGARA FALLS-MONTREAL-
NEW Y0RK-SAN FRANCISCO-LAS VEGAS
LOS ANGELES-ACAPULC0-MÉXIC0
SAÍDAS 00 BRASIl:Jan. 18-24
Fev. 01-07-15-21 - Mar. 08 - Abr. 12
Mai. 17 - Jun. 07-21 - Jul. 05-12-13-26
Ago. 23 - Set. 20 • Out. 25v

* TRADICIONAL EXCUMiO AMfRICA MARAVILHOSA AB0RA COM AS SESUINTES VANTABINS:
Pane terrestre a preços econômicos Tantas aéreas promocionais Hotéis de onmeira classe
Guia acompanhante durante todo o percurso Visitando os ESTADOS UNIDOS de costa a costa,

mais CANADA e MÉXICO

oisiiwmm
Duração 15 dias
Los Angeles-Phoemx-Scottsdale-Grand Canyon-
Bryce Canyon-Las Vegas-Mammolh Lakes-
Yosemite National Park-San Francisco-Carmel-Monterey
SAÍDAS Jan. 16 e 30 - Fev. 13 - Mar. 20 - Abr. 10

Mai. 15-Ago. 07-14 Set. 11
Out 23

ussmmimi
Duração 18 dias
Los Angeles-Las Vegas-Salt Lake City-Reno-Lago T.thoe
San Francisco-Honolulu
SAÍDAS Todas as Terças-Feiras

V Vii-'Avy

JAPAN AIR UNE3 1 f 'j

mm \

I

j I

PREÇOS EXCEPCIONAIS DE BAIXA ESTAÇÃO
<

DURAÇÃO' 21 DIAS - SAÍDAS: JAN. 28
-FEV. 12-26 s

JAPÃO, CHINA. H0N6 K0NG, ^

LOS ANGELES

VARIG

Sâo Paulo Av fViQ faria lima '501 td 1011)210 1666
Camp,nas SP Bua d.i Conceição J89 IW i0'9?i3? 61M
R«ilf Ru.1 Aurora 29b sala 101 Ifi I08HJ2? 4S99*???•<?<)?

RIO DE JANEIRO: Sii.ador ftia Vise Do Rosano 3 s'909 tet 1071124? 073K?<2 9375
CENTRO: RUA MÉXICO, 21 10JS - TEL.:217-1840 (Vnn Aleore Rua Oos Anúradas 1137 s'505 10 (051?IJ5-I06?
IPANEMA: RUA VISC.DE PIRAJA, 547 CuriUtu «<>•< *V D' No«e">b-o M? s 603 IH '041:2?? 853?
LOJA A - TEL.:511-1840 flrio Hnn/nnle Rua Goil.ie.ves ^ 1?04 lei i03ii??6 3335
EMBRATUR 00002-00-41-9 rONSUt tf OSftl AGENIf Of WAGtNS
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DESCONTO

SOBRE O PREÇO DE QUALQUER

BRINQUEDO ANUNCIADO

Se você encontrar qualquer brinquedo na Sendas

por um preço maior que o anunciado pela concorrência

na TV, rádio, jornal e encarte, Sendas vende o mesmo

brinquedo 10% mais barato.

Quantidade limitada: 2 unidades por cliente.

SEMPRE O MELHOR RARA VOCÊ

Sindicatos dão explicação 
para 

insucesso da 
greve

Líderes sindicais do Rio preferiram
atribuir à presença de tropas do Exército e
da Polícia Militar nas ruas o fracasso da
greve geral de sexta-feira, convocada pela
CUT e CGT para protestar contra o Cruza-
do II. Soldados armados e veículos blinda-
dos estiveram colocados apenas na Central
do Brasil e na Ilha do Governador.

Nenhum admitiu que o movimento
tivesse deixado de atingir as dimensões
programadas. As duas organizações sindi-
cais esperavam paralisar até 90% da força
de trabalho em todo o país, o que não
aconteceu.

Outro fator levantado pelos líderes do
movimento, ontem, numa série de entre-

vistas e declarações à imprensa, foi o"baixo nível de conscientização" de algu-
mas categorias, chamadas a aderir a um
movimento eminentemente político. Em
alguns casos, como o dos comerciários, os
líderes reconheceram que o momento da
greve foi mal escolhido.

Há forte contraste entre as estimativas
preliminares feitas pelos líderes da greve,
empenhados em ressaltar de qualquer ma-
neira seus resultados, e a aparente situação
de quase normalidade registrada na sexta-
feira em setores bastante visíveis, como
bancosj transportes, comércio, serviços ge-
rais de abastecimento e principais indús-
trias.

Balanço por categoria

Rodoviários

À tarde, mais ônibus

O presidente do Sindicato dos Rodoviários,
Luis Martins de Sousa, aproveitou a greve geral
convocada pela CUT/CGT para dar início à
campanha de mobilização dos motoristas em
defesa de aumento salarial de no mínimo 60% a
partir de Io de março. Em sua avaliação, 50%
dos ônibus pararam no Rio, na manhã de sexta-
feira, mas à tarde muitos voltaram a trafegar,
principalmente os das empresa privadas, elevan-
do a 80% a oferta de transporte rodoviário
coletivo à população.

"Houve preiíípitação na convocação dessa
greve geral pela CUT/CGT. Não deixaram aos
sindicatos tempo suficiente para mobilizar os
trabalhadores. Nossa categoria tem 110 mil
pessoas, e o apoio à greve foi aprovado em
assembléia com a presença de 314 sindicaliza-
dos" — afirmou Luis Martins de Sousa, 50 anos,
ligada à CGT, em seu 2o mandato à frente do
Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviá-
rios e Trabalhadores em Transportes do Municí-
pio do Rio de Janeiro.

Bancários 

Banqueiro contradiz

números do sindicato
Embora a maioria das agências bancárias no

Rio tenha funcionado na sexta-feira, o presiden-
te do Sindicato dos Bancários, Ronald Barata,
disse que 60% a 70% dos bancários aderiram ao
movimento. "A greve geral foi bem-sucedida,
atingindo o objetivo de paralisar parcial ou
integralmente a produção", garantiu.

O presidente do Sindicato dos Bancos,
Theóphilo Azeredo Santos, desafiou Barata a
apresentar dados que comprovem o sucesso do
movimento e informou que vai solicitar à rede
bancária um levantamento exato do número de
funcionários que faltaram ao trabalho sem apre-
sentar justificativa. Ele disse que, nos bancos
privados, a ausência foi muito baixa — "no
máximo 1%", garantiu.

Ronald Barata disse que o fato de as agên-
cias terem aberto não significa que elas funcio-
naram. Segundo ele, no Banerj e no Meridional,
a adesão dos bancários à greve foi total e, nos
outros bancos, o comparecimento foi de 10% a
20% dos empregados — e, em alguns casos, de
40%. No Centro e em Jacarcpaguá, as agências
ficaram praticamente vazias, mas em Copacaba-
na e na Tijuca o comparecimento foi bem maior,
admitiu o dirigente sindical. Sobre a prisão do
vice-presidente do sindicato, Ciro Garcia, ocor-
rida na sexta-feira dentro de uma agência do
Banco do Brasil — onde ele tentava paralisar os
trabalhos e houve tumulto com a chegada da PM
—, Barata informou que o advogado da entida-
de vai impetrar habeas corpus para libertá-lo.

Metalúrgicos

Nova tática de luta

As empresas metalúrgicas, mecânicas e de
material elétrico do Município do Rio de Janeiro
e da Baixada Fluminense tiveram paralização
parcial. Segundo avaliação preliminar do presi-
dente do sindicato da categoria, Valdir Vicente,
o ingresso nas empresas ficou em torno de 60%
da força de trabalho, mas a produção se limitou
a um contingente de 30% do pessoal.

Ele explica que a decisão de entrar nas
fábricas e não produzir vem sendo uma atitude
tomada nas últimas greves da categoria, na
medida em que, com isso, o operário não tem o
seu dia de trabalho descontado. Valdir Vicente
afirmou que, das 7 mil 600 fábricas que o setor
tem sob a área de atuação do sindicato, a
paralização foi praticamente total nas pequenas
empresas.

As empresas de médio e de grande porte
pararam em parte. Não houve piquetes nas
portas das fábricas. A decisão do sindicato foi de
organizar comissões de esclarecimento, mobili-
zando para isso um pequeno contingente de 100
pessoas, o que corresponde a uma média de três
por porta de cada fábrica média e grande.

Na área naval, foi mais fácil fazer o balanço
da greve, pois o setor se concentra, basicamen-
te, em três estaleiros: Emaq, Caneco, Ishikawa-
gima. Valdir Vicente admitiu que entre 50% e
60% dos oito mil empregados dessas empresas

entraram nos locais de trabalho, mas a produçãofuncionou de forma bastante precária. "Esta
postura" — afirmou — "fica bastante facilitada
pela própria crise e pela ociosidade por que
passa hoje o setor naval".

Presente à entrevista concedida pelo coman-
do geral da greve, o diretor do Sindicato dos
Metalúrgicos e funcionário da Standard Eletrô-
nica, Otávio Amaral, disse que dos 2 mil 200
empregados da empresa, 40% ingressaram e
acabaram "trabalhando sob pressões as mais
diversas, que iam da orientação para dormir na
fábrica até a ameaça de demissão".

Metroviários

Ninguém foi trabalhar

Com a tranqüilidade de quem lidera uma
das poucas categorias que participaram integral-
mente da greve de sexta-feira, o presidente da
CUT-RJ e do Sindicato dos Metroviários do
Rio, Geraldo Cândido, avalia que o movimento
atingiu seu objetivo de protesto político. Para
ele, "o sucesso da greve geral no Rio pode ser
medido pelo tamanho do aparato policial que o
governo colocou nas ruas".

Geraldo Cândido reconhece que o funciona-
mento dos trens de subúrbio e dos ônibus
constribuiu para que alguns setores, como o
comércio, se mantivessem funcionando durante
a greve. Na sua avaliação, além do Metrô houve
paralisação nas barcas, nos estaleiros, escolas,
nos hospitais e em grande parte das indústrias.

Gráficos

Adesão foi parcial
O presidente do Sindicato dos Gráficos do

Rio, José Pereira de Araújo, disse que a adesão
da categoria à greve geral na sexta-feira foi
parcial. "Calculamos que 50% tenham aderido
ao movimento", afirmou, explicando que o
número só não foi maior porque nas gráficas dos
grandes jornais os patrões romperam acordo
feito com os trabalhadores.

Segundo José Pereira, entre quarta e quinta-
feira, os gráficos, junto com o seu sindicato,
chegaram a um acordo com os jornais, compro-
metendo-se a trabalhar a partir da zero hora da
madrugada de sábado, realizando, porém, a
greve na sexta. "As empresas romperam esse
acordo, oferecendo comida de graça e exibindo
filmes como Rambo ü para segurar os emprega-
dos em suas dependências de quinta para sexta",
disse. O dirigente sindical garante que, ainda
assim, 50% dos trabalhadores dos grandes jor-
nais pararam. Apesar da afirmação de José
Pereira, os jornais foram impressos normal-
mente.

O êxito maior do movimento, segundo o
sindicalista, foi entre as gráficas independentes,
médias e grandes. Nas pequenas, ele reconheceu
que a greve não teve sucesso, explicando o fato
com a pouca penetração do sindicato nesse
segmento, muito pulverizado. José Pereira não
atribuiu a baixa participação na paralisação ao
fato de a assembléia que decretou a greve ter
tido a presença de apenas 300 gráficos.

Movimento no Rio

terá avaliação

final no sábado

Os dirigentes estaduais da CUT e da CGT só
farão uma avaliação geral dos sucessos e fracassos do
movimento grevista no próximo sábado na sede do
Sindicato dos Metalúrgicos (presidido pelo cegetista
Valdir Vicente), durante reunião da Intersindical.
Mas, para o comando de greve, as primeiras estimati-
vas mostram que pararam 30% dos ônibus da capital
— principalmente a CTC — o metrô, as barcas Rio—
Niterói, 70% da Light, 90% da Cedae, 90% da CEG,
o setor de saúde pública (funcionaram, segundo os
dirigentes sindicais, apenas as áreas de emergência) a
maioria dos estaleiros, à exceção do Mauá, o maior
de Niterói, de propriedade do empresário Hélio
Paulo Ferraz, que teria funcionado a 20% de sua
capacidade. No maior estaleiro do Rio, Ishikawagi-
ma, houve presença de cerca de 40% do pessoal, mas
não houve produção, segundo os líderes sindicais.

Luis Edmundo Aguiar, dirigente do Sindicato
dos Professores e membro da executiva da CUT,
falando em nome do comando de greve, disse ainda
que pararam o porto do Rio — apesar da presença de
tropas federais — os professores e parte do comércio
varejista. "As lojas do centro da cidade que abriram
suas portas estavam quase sem clientes. O centro
parecia viver um dia de feriado" — observou.

O porto do Rio, no entanto, como mostrou com
foto a edição de ontem do JORNAL DO BRASIL,
funcionou.

No interior, segundo Luís Edmundo Aguiar, a
cidade de Volta Redonda parou, com a CSN funcio-
nando precariamente e graças à atuação do Exército."O mesmo aconteceu em Barra Mansa, Nova Iguaçu,
Caxias, Angra dos Reis. Em Niterói, apenas 20% dos
ônibus funcionaram".

O vice-presidente da CGT-RJ, Rui Calandrini,
fez questão de agradecer a diversos políticos que
colaboraram com o movimento grevista.

Segundo o comando de greve, foram detidos na
capital 40 pessoas, das quais quatro foram enquadra-
das na Lei de Greve — que só prevê a soltura com
habeas-corpus, já que define o incitamento à greve
como crime inafiançável.

De acordo com Maurício Peres, do Sindicato
dos Professores, foram apreendidas duas kombis, por
policiais federais armados de metralhadoras, em
frente à Assembléia Legislativa, e detido o motorista
de uma delas, que estava trabalhando — havia sido
contratado pela direção sindical. Esse motorista — de
nome Roberto — foi preso por volta das 15h e levado
à sede da Polícia Federal, na Praça Mauá, onde, de
acordo com Maurício Peres, ficou nu e foi espancado
durante o interrogatório.

Urbanitários

A maioria participou
Na avaliação do presidente do sindicato da

categoria, Luiz Carlos Machado, 70% dos 50 mil
urbanitários aderiram ao movimento: "No nosso
entendimento, o movimento foi vitorioso. Ape-
sar das limitações de tempo para nos preparar-
mos, fizemos a greve sem incidentes e mantendo
os serviços essenciais para a população."

Machado justifica a falta de adesão total
pela característica da própria greve. Afinal, nas"greves específicas" da categoria, sempre houve
participação global dos funcionários. "Desta
vez, a mobilização tinha uma conotação diferen-
te. Era nacional e política, coisa que não se fazia
há 20 anos." Na visão do líder sindical, a"manipulação" dos fatos e algumas "mentiras"
formuladas pelas autoridades aliadas ao "apara-
to de guerra generalizado", teriam impedido
que uma parte dos trabalhadores não dimensio-
nasse a importância do movimento.

Os líderes: Luís Edmundo (E), Maurício Peres, Rui Calandrini, Valdir
Vicente, Geraldo Cândido, Ronald Barata, Elói Beneduzi e Antonio

Pereira

Comando não admite fracasso
O comando de greve do Rio — reunindo diri-

gentes sindicais ligados às centrais CUT e CGT —
não concorda com as avaliações de que a grevenacional marcada para sexta-feira tenha sido um
fracasso. Reunidos ontem pela manhã na sede do
Sindicato Municipal dos Professores, na Rua Pedro
Lessa, no centro do Rio, os oito integrantes do
comando de greve fizeram uma rápida avaliação do
movimento e chegaram à conclusão de que "a greve
foi um sucesso".

O engenheiro Elói Beneduzi, da executiva re-
gional da CUT, por exemplo, garante que 60% das
atividades produtivas do estado foram paralisadas,"apesar do forte aparato repressivo — que envolveu
tropas do Exército e tanques em alguns pontos". Esse
aparato militar, segundo Rui Calandrini, vice-
presidente da CGT-RJ e secretário-geral da Federa-
ção Nacional dos Telefônicos, "mostra que o próprio
governo reconheceu a greve."— A preocupação do governo foi grande —
disse ele — ao colocar o Exército na rua um dia antes
da greve, o governo federal declarou-se em estado de
guerra contra os trabalhadores. Essas tropas funcio-
naram ainda como elemento de coação ao governo do
estado do Rio. A PM e a polícia civil, que haviam
recebido orientação das autoridades estaduais de
garantirem a calma e o direito de greve, foram
obrigadas a ir para a rua atuar contra os grevistas.

O presidente da CUT-RJ, Geraldo Cândido,
também presidente do Sindicato dos Metroviários,
vai mais longe: acha que o governo Sarney, ao
recorrer a tropas do Exército para coibir a greve,"tirou a máscara".

— A Nova República — observou — usou os
métodos e as armas da ditadura. O porto do Rio foi
ocupado por fuzileiros navais. A CSN, em Volta
Redonda, por soldados do Exército. Na Central do
Brasil foi montada uma praça de guerra, com solda-
dos armados de fuzis M-16 e até metralhadoras.

Na Avenida Brasil também havia a presença do
Exército. Sem contar os tanques na ma. Ou seja, a
diferença desse governo para o anterior é de que este
é civil e de bigode. É só. O próprio presidenteSarney, ao declarar aos jornais que a greve foi
injusta, reconheceu o movimento.

O presidente da CGT do Estado do Rio e
secretário-geral da CGT nacional, Valdir Vicente,
prefere ver a greve por um outro ângulo: a consolida-
ção da unidade sindical, já que até hoje a CUT e a
CGT se caracterizavam pelas divergências quanto às
formas de atuação política dos trabalhadores e sua
relação com o governo. Ele disse que a greve foi
organizada em apenas dez dias que todas as delibera-
ções foram tomadas de maneira unitária. "Só este
fato mostra a vitória da greve" — garantiu.

Um novo Boavista na 
praça

Amanhã, dia 15, o Boavista
inaugura uma moderna agência na
Praça N.S. da Paz.

Da conta corrente aos invés-
timentos, todas as operações serão
automatizadas, permitindo, assim,

Banco Boavista
Novas idéias. Antigos ideais.

um atendimento personalizado,
com rapidez e conforto.

Faça seus negócios nesta nova
esquina da praça.
Rua Vise. de Piraiá, 414 - loja A,Lia, -
Edifício Quartier Ipanema.
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COM A BEL AIR.

¦Todos no mesoio

ROYAL VIKING LINE

Venha desfrutar o luxuoso requinte do "ROYAL
VIKING SEA", durante 17 dias inesquecíveis.
Pela primeira vez, em 1987, um cruzeiro com a
garantia ROYAL VIKING LINE, começa e
termina no Rio de Janeiro, incluindo no roteiro
as maiores atrações do Extremo Sul Da América:

Estreito de Magalhães
Cabo de Hornos
Terra de Fogo

Escalas em Montevidéo, Punta Arenas, Puerto
Madryn e Buenos Aires. Embarque com a gente.
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Miami-Rio Rio • Miami
Passando pelas Hhas do Passando pelas llhas do
Caribe Caribe
02 a 18 de abril 05 a 21 de maio

B6LAJRV1AG6NS
Av Almirante Barroso 81 Sobrelou

tc, (PABX) 292-1212
telex o?i 50919 Rio rte Janeiro
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Comissões sobre as vendas

desmobilizam comerciários

-NÓS NAO LEVAMOS VOCE A QUALQUER LUGAR.-

REVON

N0 BUENOS AIRES
SHERATON
Partidas:
28 e 29 de Dezembro
Hospedagem no hotel
Regente Palace
Ceia e Festa de Reveillon
no Buenos Aires Sheraton

NO HOTEL PROVINCIAL
BUENOS AIRES - MAR DEL PLATA
Partida 28 de Dezembro. Hospedagem em Buenos Aires no
Hotel Regente Palace ou Bisonte, com café da manhã • Tras-
lados • Buenos Aires • Mar dei Plata em jato da Aerolineas
Argentinas. Mar dei Plata: Hospedagem com café da ma-
nhã, Ceia e Festa de Reveillon no Hotel Provincial incluin-
do ingresso permanente ao famoso Casino do Hotel.

_KONTIK -FRANSTUR
S.A. Viageru e TUrismo •

Centro Av. Presidente Vargas, 309
4o andar - Tel.: (021) 292-3131.

Copacabana: Av. Atlântica, 2316-A Tel.: (021) 255-2442

W4 SSL «ET
Av. N.S. Copacabana, 500 • Gr. 505 • Rio de Janeiro

Tel.: (021) 255-6466 • Telex (021) 33449 DLUX BR
DISCAGEM DIRETA GRÁTIS (021) 800-1535

As comissões conseguidas pelos comer-
ciários nesse período dc grandes vendas de
Natal foram, segundo o vice-presidente do
Sindicato dos Empregados no Comércio,
Lauriano Alves Baptista, as principais ra-
zões para a não paralisação da categoria na
greve geral de sexta-feira. "A maior parte
da categoria é comissionada. A greve nesse
momento não traz benefícios para eles, que
têm a oportunidade de ganhar mais".

Baptista admitiu também que todos os
setores trabalharam "talvez por não concor-
darem com o comando da greve ou com sua
caracterização de greve contra o FMI, como
ficou mais conhecida". O Sindicato realizou
uma assembléia na última quinta-feira para
definir a posição com relação a greve. A
essa assembléia compareceram cerca de 500
comerciários, dos quais segundo Baptista,
apenas sete votaram contra a paralisação. A
votação foi feita através de voto secreto,
mas mesmo assim, a categoria não acatou
sua determinação de ficar em casa.

Outro fator que segundo Baptista preju-
dicou a greve foi o funcionamento dos
transportes. "Qualquer greve geral que não
conte com a paralisação dos meios de trans-
portes está fadada ao fracasso", afirmou.

Baptista, que é também presidente da
Federação dos Empregados no Comércio
dos estados do Rio e Espírito Santo, disse
que a posição de aderir à greve tomada pela
Federação foi tirada em assembléia com
todos os seus presidentes orientados pela
Confederação Nacional. No Espírito Santo

a categoria também não aderiu apesar da
determinação contrária da Federação e do
Sindicato, acrescentou.

— Não acredito em falta de mobiliza-
ção, mas sim cm falta de motivação paracom o alvo da greve, definiu Baptista.

A respeito dos comerciários o vice-
presidente afirmou que nunca houve uma
paralisação total da categoria e disse ainda
que acha difícil que isso ocorra mesmo
isoladamente. "Seria preciso um movimen-
to nacional que motivasse o trabalhador
com uma reinvindicação definida".

O presidente do Sindicato, Luís da
Mata Roma, segundo um funcionário, pas-
sou o dia de ontem percorrendo o comércio
de Madureira, Campo Grande e Méier
tentando "garantir que os funcionários que
faltaram ao trabalho não fossem desconta-
dos em seus salários".

Na sexta-feira, o comércio, além de
funcionar quase normalmente no Rio, regis-
trou um boom nas vendas, principalmente
dos shopping centers. No Rio Sul, apesar de
o ar condicionado não estar funcionando,
algumas lojas, como o Cantão 4, registrou
na sexta-feira o seu dia de maior movimento
do mês de dezembro. Outras, apesar da
grande multidão de consumidores, ficaram
apreensivas com relação ao movimento,
como no caso da Mesbla em Niterói, que
retirou das vitrines todas as armas e até os
espetos de churrasco, temendo alguma
agressão.

Sindicalista preso 
vai à

Justiça contra autoridades
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OPERADORA

FAZENDO SUA VIDR NIRIS ALEGRE!

•saga

15 DIAS
P. TERRESTRE A PARTIR DEUS 510

Incluindo- Diimy Epeot (4 passaportes) Cabo Kannedy
— fciidi Gsròtn» — Siiacxld — City Tour - Miam!
Guls Gisntur

. Café da manhã (em todo percurso)
SAlDAS- Jan. 13, 29 — Fev. 12 ¦—-
Hotéis — Miami: • Omni — Holday Inn Brickell Point — Orlando. Quality In High Q

EUROFERTA 27 DIAS
Visitando: Madrid — Londres — Bordeus — Paris — Zurich — Innsbrock — Veneza — Florença — Assis
— Roma — Pisa — Nice — Barcelona — Zaragoza. ,
SAlDAS: Out. 31 — Dez. 5. 12 — Jan. 2. 30 — Fev. 27 — Mar. 13.  .

ÍNDIA MISTERIOSA 25 DIAS "O
Visitando: Madrid — Klmandu — Bhadeaon — Pashupatinath — Bodnath — Bonbay — Aurangabad
— Eliora — Ajanta — Udaipur — Jaipur Agra — Khajurano Benares — Deihi -- Sirinagar
SAlDAS' Nov. 05 — Dez. 24 — Fev 04 — Mar. 04 — Mai. 06
Incluindo: Hotéis Luxo e 1 ° Superior—Traslados — Cate da manhã em todo percurso—Gorjetas — Citytours..

BERÇO DA CIVILIZAÇÃO 22 dias
Haifa — Galilea — El Cairo — Aswar — Luxor — Eteso — Estabul —

Jan. 6, 20 — Fev. 3. 17.
Visitando: Tel Aviv — Jerusalem
Esmima — Atenas.
SAlDAS: Nov. 11. 25 — Dez. 9. 2
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Brasília — Preso ao meio-dia de sexta-
feira por oficiais da PM que não portavam
mandado judicial, o presidente da CUT/DF,
Francisco Domingos Santos — mais conhecido
por Chico Vigilante —, vai impetrar processo
por abuso de autoridade, junto à OAB, contra
o secretário de Segurança Pública do Distrito
Federal, coronel Olavo de Castro, e o superin-
tendente da Polícia Federal em Brasília, José
Armando Costa. Segundo o Comando de Luta
contra o Pacote no Distrito Federal, do qual
Chico Vigilante faz parte, a prisão do líder
sindical sem motivo flagrante foi arquitetada
por várias autoridades locais e representa a
evidência de que o arbítrio ainda é o principal
instrumento do governo.

A versão de Chico Vigilante contradiz o
argumento apresentado pelo governador José
Aparecido de Oliveira e pelo Secretário de
Segurança. De acordo com ambos, a polícia
foi acionada por um dos gerentes do banco
Itaú, no setor Comercial Sul, que alegou que o
vigia daquele estabelecimento estava sofrendo
ameaças de Chico e alguns outros homens para
entregar sua arma e tirar seu uniforme. Sem
fornecer maiores detalhes, Olava de Castro
argumenta apenas que Vigilante foi preso em
flagrante delito, já desacompanhado, e enca-
minhado à Polícia Federal para prestar inqué-

ri?® «V-Sí«'V >;• '

rito sobre sua participação no dia da greve
nacional.

Libertado no início da tarde de ontem pela
interferência direta da OAB/DF e de várias
lideranças da CUT e da CGT, Chico Vigilante
— que ficou preso no núcleo dc custódia anexo
ao presídio da Papuda — conta que estava
sentado em frente ao Sindicato dos Professo-
res pouco antes das 12h de sexta-feira, quando
foi abordado pelo tenente Juan, que chegou ao
local acompanhado de três kombis repletas de
policiais. Daí seguiu-se, então, um diálogo
entre ambos, iniciado com a seguinte pergunta
a Vigilante: "Como vão as coisas por aqui?
Tudo calmo?" "O senhor deve saber mais do
que eu", teria respondido o líder sindicai.

Até o início da noite de ontem, nenhuma
autoridade policial sabia informar o paradeiro
do ex-fuzileiro Carlos Augusto Matias, preso
na sexta-feira ao tentar incendiar um ônibus na
cidade-satélite de Guará, com um coquetel
molotov. Os policiais prenderam Carlos Au-
gusto, impedido por um passageiro de incen-
diar o ônibus.

Levado inicialmente para a polícia civil,
Carlos Augusto está desaparecido desde on-
tem. Segundo o secretaário de Segurança
Pública Olavo de Castro, "deve achar-se em
alguma delegacia"/
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NORDESTE

PORTO SEGURO
0 COMEÇO DA NOSSA HISTÓRIA
Rodoviário-8 dia*
Saída*-10 e 24/(an

07 e14/fev
Campos • Vitória - Linhares • São Mateus • Monte Pascoal • Porto
Seguro • Guarapari - Anchieta - Vila Velha - Campos

NORDESTE
22 DIAS DE ALEGRIA E PRAZER
Rodo-aérao-Saídas: 09/ian-01/fev-
08 mar
Vitória, Guarapari, Porto Seguro, Ilhéus, Salvador, Itaparica,
Aracaju, Maceió, Recife, Olinda, Joào Pessoa, Natal, Mossorô,
Fortaleza.
Alaste roteiro tomos opções a lha
oforecor, caso não 'possa viajar
os 22 dias.

Até Salvador - Cidade da Magia, Mistério
e Baleia - 9 dia* - Rodo-aérao - Saída 15/daz -
09/jan - 14/fev - 08/mar.
Até Maceió - Um Paraíso sem igual -12
dias - Rodo-aéreo - Saída 09/jan-11/fev-
08/mar.
Ató Recife - O Moderno num Namoro
Histórico com o Passado -14 dias - Rodo-aéreo -
Saída 09/jan-09/fev-08/mar.
Ou se você preferir:
De Salvador a Fortaleza -17dias-
Rodo-aérao-Saída: 14/jan-OI/fev-
13/mar.
De Maceió a Fortaleza -14dias-
Rodo-aéreo-Saída: 17/jan-01/fav-
16/mar.
De Recife a Fortaleza -11 dia»-Rodo-
aéreo - Saída: W/jan-01/fev-13/mar.

BARROCO BRASILEIRO
UM MONUMENTO DA HUMANIDADE.
Rodoviário -14 dias
Saídas: 10/jan-08/fev.
Barbacena - Tiradenies - Sào Joào Del Rey • Congonhas - Ouro
Preto - Mariana • Belo Horizonte • Lapinha • Maquiné • Sabará -
Teófilo Otoni Salvador • Itaparica • Ilhéus • Porto Seguro • Vitória -
Guarapari - Vila Velha.

SUL

Armando Falcão, ex-ministro da Justiça— "O movimen-
to dc tentativa de greve geral fracassou, mas não há porque
subestimar os seus efeitos altamente negativos e danosos. O
governo se viu na contingência de empreender um enorme
esforço de mobilização policial-militar que deu trabalho, preocu-
pação e despesa. A nação ficou em estado de suspense com
atividades essenciais paralisadas ou ameaçadas de paralisação.
CUT c CGT são entidades espúrias na estrutura sindical brasileira
e não deve ser permitido o seu funcionamento, pura e simples-
mente. Trata-se de organizações de fundo extremista, que que-
rem depor o governo e destruir a democracia. Em conseqüência,
CUT e CGT devem ser enquadradas na Lei de Segurança votada
pelo Congresso Nacional e imediatamente fechadas. Fizeram um
ensaio em todo território nacional e não lograram êxito. Outros
virão piores que o anterior caso o governo não reaja de modo
enérgico e definitivo".
Jandíra Feghali, deputada estadual eleita pelo PC do B:"A greve demonstrou o avanço da consciência popular sobre a
questão da dívida externa, que é hoje discutida nas ruas, como o
principal problema brasileiro. Vamos agora lutar para a criação
do Comitê de Suspensão do Pagamento da Dívida Externa, nos
moldes do Comitê pelas Diretas. A repressão ao movimento
grevista desmente a afirmação do governo federal de que havia
absoluta tranqüilidade no país sexta-feira. Nosso partido condena
a repressão contra um movimento pacífico como foi a greve. Essa
repressão fortalece a Lei de Greve, um instrumento da ditadura".

Francisco Dornelles deputado federal eleito pelo PFL —
A greve foi um movimento condenável. Não havia razão para se
fazer uma greve como essa, totalmente política e ilegal. Não
tenho condições de avaliar o movimento porque viajei para
Brasília, mas pelo que li nos jornais fico satisfeito por saber que
foi um movimento apenas de um grupo que queria fazer agitação.
Álvaro Valle, deputado federal mais votado no Rio — "A
greve não houve e na realidade serviu para mostrar o amadureci-
mento do povo brasileiro, que não aceita a troca de uma espécie
de autoritarismo por outro. A greve é um instrumento legítimo e
indispensável, mas a CUT aprendeu a lição de que também ela
precisa praticar a democracia que defende, ouvindo melhor as
suas bases antes de tomar grandes decisões."
Francisco Amaral, vice-governador eleito do Rio — "A
greve é própria da democracia. A manifestação de ontem, ainda
que parcial, mostra um grau de inconformismo de setores da
nossa população com as medidas econômicas recentemente
adotadas. Esse fato deve merecer do governo federal a devida
atenção, para examinar pontos controversos contidos nessas
medidas, entre elas, principalmente, a composição do índice.
Fernando Gabeira — "Foi a primeira greve geral
decretada no Brasil depois de 21 anos de ditadura. Nós considera-
mos que, por sua extensão, por ter alterado toda a vida do país,
foi um sucesso. Se o governo entender o contrário, estará
trabalhando ideologicamente a seu favor, mas, a curto e médio
prazo, estará preparando coisa pior para ele, sobretudo se insistir
em adotar medidas econômicas autoritariamente, como o Cruza-
do II."
UÊSar Maia, deputado federal eleito pelo PDT — Acho que
o governo federal se mostrou muito débil. Sc não tivesse se
mobilizado tanto não teria sc desgastado tanto. O govemo tomou
atitudes que produziram confrontos necessários entre empresá-
rios e trabalhadores. O governo federal organizou os empresários
para criarem restrições à greve, obrigando funcionários a dormi-

•rem em seus empregos, como nos bancos e supermercados, ao
invés de dialogar com os trabalhadores. Por isso sofreu um
desgaste maior do que se a greve tivesse dado certo. A atitude de
confronto do governo criou um trauma. E ele saiu desgastado em
sua imagem democrática, mais por sua própria atuação do que
pela greve em si.
Afonso ArinOS, senador efeito pelo PFL — "Sou prelimi-
narmente solidário com o presidente José Sarney. Para mim, é
prejudicial ao país qualquer iniciativa que enfraqueça o presiden-
te. A greve deve ser sempre um direito garantido, desde que
preservados os interesses gerais, como os serviços públicos
essenciais. O movimento de ontem mostrou, novamente, que os
sindicatos e partidos estão fora do tempo. Não ensejam represen-
taçáo, no caso dos partidos, nem participação, caso dos sindica-
tos. Foi uma greve à base do papo, da conversa. Não foi feita
pelos sindicatos, e sim pelos dirigentes. Por isso não foi maciça.
Serviu apenas como demonstração da carência política de lide-
ranças.

A OPÇÃO DE LAZER

MAIS QUENTE

DESTE VERÃO

LITORAL E SERRAS
UM COMPLETO CIRCUITO DO VINHO
Rodoviário -12 dias
Saldas - 10/jan - 0 a 22/fev.
Curitiba - Morretes- Paranaguá, Caiobá, Guaratuba, Joinville,
Blumenau • Itajai, Camboriú, Florianópolis, Laguna, Torres, Porto

. Alegre, Novo Hamburgo, Bento Gonçalves, Canela, Gramado,
Garibaldi, Caxias do Sul, lajes, Curitiba.

SERRAS GAÚCHAS
ONDE 0 BRASIL E A EUROPA SE
ENCONTRAM
7 dias-Rodoviário
Saídas: 22 a 28/dez -10 a 24/ian
07,14e27/fev.
Curitiba, lajes, Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves,
Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Blumenau, Sào Paulo.

CIRCUITO PARANAENSE
COM FOZ DO IGUAÇU
BELEZAS NATURAIS E COMPRAS, NUM SÓ
PROGRAMA
7 dias-Rodoviário
Saídas: 17e24/ian-07,14a27/fev.
Curitiba. Morretes, Vila Velha. Guarapuava, Foz do Iguaçu.
Cataratas Brasileiras, Puerto Stroessner, Puerto Iguaiú, Itaipu,
Londrina, São Paulo.

VALE DO ITAJAÍ COM
PRAIAS
0 ENCONTRO COM A ARTE, 0 FOLCLORE
E A NATUREZA
6 dias-Rodoviário
Saídas: 10a24/ian-07/fev.
Curitiba, Morretes, Paranaguá, Caiobá. Guaratuba. Joinville,
Camboriú, Itajai, Blumenau. Florianópolis, Sâo Paulo.
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REVEILLON

SALVADOR
OS ORIXÁS DA BAHIA TE AGUARDAM
07 dias - Aéreo - Saída: 28/dez.

Procissão Marítima dia 01 / janPasseio de Escuna a ItaparicaRestaurantes incluídos: "Solar do Unhão", "Ondma",
"Velhos Marinheiro" e "Senac"

CABO FRIO E BÚZIOS
09 dias - Rodoviário - Saída: 25/dez.

Passeio de barco
Ceia de reveillon com baile

Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios.
CAXIAS DO SUL
A ALEGRIA DA TARANTEIA NO SEU
ANO NOVO
7 dias - Rodoviário - Saída: 28/dez.
Curitiba, l2jes, Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves,
Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Blumenau, Curitiba.Ceia e Baile de Reveillon
MAKSOUD PLAZA FIM
DE ANO
SOFISTICAÇÃO E BRILHO
3 dias - Aéreo - Saída: 31 /12

Ceia e Baile de Reveillon no Concert Hall, animado pela
Banda 150 • Orquestra Tabajara de Severino Araújo, Escola
de Samba Rosa de Ouro e Show surpresa.

VIAGENS E TURISMO

Av. N.S. de Copacabana, 978 - Sobreloja 201.
TEL.:255-1539 EMBRATUR: 02470-00-41-0

CIDADES HISTÓRICAS
"MONUMENTO DE UM POVO EM BUSCA
DE SEU FUTURO" 4 dias - Rodoviário
Saídas: 18/dez -10 o 24/jan - 07/fev.
Barbacena, Tiradentes. São Joào Del Rey, Congonhas, Ouro Preto,
Mariana. B. Horizonte, Lapinha, Maquiné. Sabará.

PARATY
3 dias-Rodoviário
Saídas: 19/dez -09 a 23/jan - 06 e 13/fev.

CAMPOS DO JORDÃO
3 dias-Rodoviário
Saídas: 19/dez - 09 e 23/jan - 06 a 13/fev.
Angra dos Reis, ParatY, S. José dos Campos.
POÇOS DE CALDAS
3 dias-Rodoviário
Saídas: 19/dez-09e23/jan-06e13/fev.
Hospedagem no Magnífico Hotel Palace

CABO FRIO E BÚZIOS
dias - Rodoviário

Saídas: 19/dez - Passeio de Barco.
Araruama, Arraial do Cabo, Cabo Frio e Búzios.

CAXAMBÚ
dias • Rodoviário

Seídas: 18/dez - 03 a 22/jan - 06 e 12/fev.
Cambuquira. lambari, Sào Lourenço.

^.jJJ

\ (

I

16 DIAS INTEIRAMENTE P0R VIA TERRESTRE
Caf6 da manha e meia pensao opcionais.
Guia brasileiro -ingl6svoc§s6falase ^ yVtuU *
quiser. ? Jf \}mVoc6 viaja pelas melhores estradas if ;/lf +do mundo, conhecendo 11 estados + /MI
e 25 cidades norte-americanas. , l * ]lfM annaVisita a Disney & L/fM Sjffs |Epcot Center. ^ & -^T1 pi'Hot6is e restaurantes fjnr! i =,¦ i:;t4|i 5
de 1? qualidade. jJJP lilM

¦ r-Jr" I«IrltfirTr*Jrl
xkkCAl4>6l IB* EM TUR|SMO A N.° 1 ' * " 11

EMBRATUR N.° 00942.00.41.3 - -
CENTRO: Rua da Qultanda, 20 - Sobreloja - Tel.: 221-4499 '
COPACABANA: Rua Santa Clara. 70-Sobreloja • Tel.: 257-8070 \TIJUCA: Praga Saens Porta. 45 • Loja 10-L • Tel.: 264-4893
IPANEMA: Rua Viscondo de PlrajA, 351 - Loja A - Ed. Forum • Tel.: 521-1188
BARRA: Av. Armando Lombardi, 800 - Loja N - Condado de Cascais ¦ Tel.: 399-0309

I



domingo, 14/12/86 ? 1° caderno ? 5

l 

JORNAL DO BRASIL ^ 

^ 

-— ^ 

—.

R^S ic'->: . JH M|jg^x v ,, ^ .^ • \

-. B 
'Hab-. 

fe. ^||l^ 
m

i 

¦ 

^Sr^

*^2*...#%. 
\i0^^ 

AnftJ

>#»•¦ 

¦*"* ^-

*í>sC



6 ? Io caderno ? domingo. 14/12/86 JORNAL DO BRASIL

Informe JB

TRECHO 
do romance históri-

co Juliano, de Gore Vidal
(pág. 96): "Durante o terceiro
ano de Galo como César, a fome
assolou a Síria. Quando começa-
ram os racionamentos em Antió-
quia, Galo tentou fixar o preço
dos cereais em um nível impossí-
vel para qualquer comprador.

Os mais sábios governantes co-
metem esse erro uma vez ou ou-
tra. Nunca funciona, pois o resul-
tado é sempre o oposto do que se
deseja. Os cereais desaparecem
do mercado ou são comprados por
especuladores, que revendem
com grande lucro, agravando a
situação de fome. Os homens são
assim e nada se pode fazer a
respeito.

O Senado de Antióquia tem
muitas falhas, mas seus membros
são ótimos comerciantes, com
vasto conhecimento do mercado
do qual dependem suas vidas.

Advertiram Galo sobre o peri-
go dessa política. Ele deu ordem
para que todos lhe obedecessem.
Quando continuaram a opor resis-
tência, mandou seus guardas par-
ticulares invadirem o Senado para
prenderem os líderes e os conde-
nou à morte.".

?

Qualquer semelhança com o
que esteja acontecendo hoje no
Brasil não é coincidência.

Nunca mais
A tortura de presos políticos du-

rante o regime militar, quem diria,
será abordada na novela das oito da
Rede Globo.

Na noite do dia 24, a novela Roda
de Fogo vai mostrar cenas do reen-
contro entre o torturador Jacinto (o
ator Cláudio Curi, que faz o papel de
mordomo) e a ex-torturada Maura
(Eva Wilma).

Ciranda financeira
Quem colocar uma jóia no prego

da Caixa Econômica Federal tem que
pagar juros mensais de 4,55.

Irreverência
Foi visto ontem, na Rua Bambina,

às 15h, um táxi circulando com um
cartaz colado no vidro que dizia:

"Afunaram nosso salário!"

Liberou g-eral
O Salão Jambert, freqüentado pe-

lo grand monde carioca, arranjou o
seu jeitinho de descongelar os preços:

Não corta cabelos sem antes lavar
a cabeça da cliente. Mesmo que esta
já venha de cabelo lavado.

?
O corte de Cz$ 175 fica, assim,

acrescido de Cz$ 30 de lavagem.

Vestibular
Sete dos componentes da comis-

são de notáveis que empreenderam
estudos para a Constituinte resolve-
ram disputar vagas nas últimas elei-
ções.

Apenas um se alegou, graças ao
milagre da sublegenda: o senador
Afonso Arinos (PFL).

Os notáveis Antônio Ermírio de
Moraes (candidato ao governo de São

Paulo), Miguel Reale Jr. e Bolívar
Lamounier (candidatos a deputado
federal por São Paulo), Cândido
Mendes e Eduardo Portela (candida-
tos a deputado federal pelo Rio) e
Josaphat Marinho (ao governo da
Bahia) não passaram no teste das
urnas.

?
É a distância exata entre a teoria e

a prática.

A estrela sobe
O economista João Manuel Car-

doso de Melo — assessor do ministro
Dflson Funaro — está com a bola
toda.

Sua estrela brilha como nunca em
certos gabinetes importantes do Palá-
cio do Planalto.

Doce vida
O empresário de colarinho branco

Lynaldo Uchoa de Medeiros, que
comandou o naufrágio do grupo Lu-
me, está de novo com a corda toda.

Ele está morando em Genebra,
intermediando negócios vultosos de
comércio exterior com empresas bra-
sileiras, inclusive estatais.

Safra magra
Apuradas quase todas as urnas no

país, o PDT conseguiu eleger apenas
25 deputados constituintes.

São 13 do Rio, cinco do Rio
Grande do Sul, dois de São Paulo e
um nos estados de Minas Gerais,
Amazonas, Ceará, Paraná e Ron-
dônia.

?

O líder da bancada do partido
deverá ser o deputado Brandão Mon-
teiro — ex-secretário de Transportes
do Rio de Janeiro.

É grave a crise
O Club 28, no Boulevard 28 de

Setembro, passou a caipirinha de Cz$
12 para Cz$ 30.

Saúde em pauta
Este ano, o Rio de Janeiro rece-

beu até agora do Inamps Cz$ 12,4
bilhões destinados à saúde.

Com uma população de 12 mi-
lhões 700 mil habitantes, estes recur-
sos eqüivalem a aproximadamente
Cz$ 1 mil/ano per capita.

?

A área de saúde do Rio havia sido
aquinhoada, em 85, somente com Cz$
3,8 bilhões.

Boas novas
O primeiro teatro da Barra da

Tijuca será inaugurado em janeiro.
Fica no Barrashopping e comportará
250 pessoas com programação contí-
nua de 10 às 24h.

Sinal de alerta
Cerca de 120 mil pequenos produ-

tores de fumo de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul estão em
pé de guerra.

Eles deram um ultimato ao Go-
verno para que haja reajuste no preço
do produto até o dia 19 próximo.

Depois disso, os produtores amea-
çam até mesmo promover piquetes
em estradas.

Lance-Livre

A Tradição (escola dissi-
dente da Portela) promove
hoje ura almoço para apre-
sentar as fantasias do ano.
Trata-se de iniciativa da ala
Garidade Guerreira, cuja
presidente é Angela Noguei-
ra. Em sua sede, no Encan-
tado.

Os cubanos pretendem
criar uma Casa de Criação
semelhante à de Janete Clair,
da TV-Globo. Farão grandes
novelas e minisséries da mes-
ma forma como observaram
que se faz aqui no Brasil.

Continua a disputa pela
secretaria de Educação em
São Paulo, entre o atual se-
cretário, nomeado por Mon-
toro, José Aristodemo e o
deputado estadual reeleito
Roberto Purini, educador em
sua base eleitoral, Bauru. A
luta não é de graça: a secreta-
ria de Educação, com mais
de 250 funcionários, é consi-
derada importante alavanca
eleitoral, uma das mais azei-
tadas "máquinas" de votos
do Governo.

Muito chope gelado, con-
fissões à beça e todo aquele
papo furado está no livro Mu-
dando de Conversa, de Her-
minio Bello de Carvalho, que
será lançado no Cordão do
Bola Preta, dia 19, às
17h30min.

As mulheres do Ano de 86
é o programa que a TV Man-
chete vai apresentar no dia

28, às 21h. São 10 mulheres
que mais se destacaram no1
ano. Entre elas estão Ana
Duarte (primeira vftima de
estupro píor motorista de tá-
xi), Sônia Braga e Maria da
Conceição Tavares.

Foi assinado quarta-feira
um convênio entre a Funda-
ção Alexandre de Gusmão, do
Ministério das Relações Exte-
riores, e o Cpdoc, da Funda-
ção Getúlio Vargas, visando à
reprodução do arquivo foto-
gráfico de Oswaldo Aranha.
Ano que vem o Cpdoc lançará
uma fotobiografia do sanita-
rista.

A Texaco, que está mu-
dando sua linha de marke-
ting, realizou um concurso de
Miss Texaco-86. Quem ga-
nhou foi uma gaúcha, de 17
anos, loura, de olhos azuis e
de nome: Carla Bello Fialho,
que passa a ser o símbolo de
todas as campanhas da em-
presa.Em poucos dias começarão
a faltar em Porto Alegre boi-
sas de coleta de sangue e,
como conseqüência, faltará
sangue para cirurgias de ur-
gência em hemofílicos, leucê-
micos e outros pacientes, se-
gundo advertência da presi-
dente do departamento de he-
matologia da Associação Mé-
dica do Rio Grande do Sul,
Mirna Barison.

Já está nas bancas e livra-
rias o n° 6 de Belo belo,

publicação de cultura sob di-
reção de Elmar de Melo e,
Gastão de Holanda. O nú-
mero apresenta ensaios de
Eurico Nogueira França,
Alexandre Eulálio e Bernar-
do Oliveira. O destaque poé-
tico fica por conta de Elisa-
beth Veiga, a cujos textos
estão dedicadas duas pá-
ginas.

Ò artista plástico Iberê Ca-
margo recebe da Universida-
de Federal de Santa Maria,
na próxima terça-feira, o títu-
lo de "Doutor Honoris Cau-
sa", concedido pelo Conselho
Universitário. Iberê cedeu
obras de sua coleção para a
Universidade.

Desnudando a Alma, livro
de poesias de Amneris Car-
valho Hartley, prefaciado
por Josué Montello, será lan-
çado no dia 16, às 18h30 min,
em beneficio da Escola Al-
berto de Carvalho.

Por falta de vinil (matéria-
prima para fazer o acetato) a
cantora Clara Sandroni só
poderá lançar seu disco, já
pronto, em março.

Os comerciários que traba-
lham no Barrashopping fa-
zem um apelo especial às
empresas de ônibus que ser-
vem seu local de trabalho:
mais ônibus em circulação
depois de 22h.

Tomara que chegue logo o
Natal!

CURSOS DE

ESPANHOL
EMCOfACABANA fèlCOM CONVÊNIO COM O CURSO JIP

INSTITUTO BRASILEIRO DE
CULTURA HISPÂNICA

Aulas pelos métodos Audiovisual
e Convencional;Professores especializados e

aparelhagem moderna
NOVAS TURMAS

MANHÃ, TARDE E NOITE
INSCRIÇÕES ABERTAS

COPACABANA
Rua das Marrecas,' 31 < *
Passeio Público - tel.220-6888
Ruâ Barata Ribeiro, 370 sobreloja 22Ú
Tels 236-3189 e 255-7626

Mas primeiro,
entre na Faculdade
da Cidade.
Licenciatura em
Dança, Letras,
Português-
Literaturas,
Português-
Inglês, Tradutor
Trilingüe; e
Educação
Artística:
Desenho, Artes
Cênicas e

SAIA

COM

OSEU

Artes Plásticas.
As inscrições

estão abertas, as
cabeças dos
professores

idem, o espirito
livre e criativo da

escola então
nem se fala

Agora saia da
frente desse

jornal e venha
conversar com
a gente, venha

SUPERIOR
VESTIBULAR EM JANEIRO. INSCRIÇÕES ABERTAS.

FACULDADE
l"\A /"ir\Ar\IT Av. Epitacio Pessoa, 1.664
Lir\ ULtALA- Ipanema Tels: 287-1145 e 2674445

VESTIBULAR 87
SOBEU — 1.440 VAGAS

ADMINISTRAÇÃO — DIREITO — FILO-
SOFIA — COMUNICAÇÃO — ENFER-
MAGEM 0
FILOSOFIA: Matemática, Ciências Biológi-
cas, Português/Inglês e Português/Litera-
tura.
PEDAGOGIA: Supervisão Escolar, Magis-
tério do 2 Grau, Orientação Educacional,
Administração Escolar.
COMUNICAÇÃO: Jornalismo, Relações
Públicas, Publicidade e Propaganda.
ENFERMAGEM: Médico-Cirúrgica, Saúde
Pública e Obstétrica.
INSCRIÇÕES ABERTAS. VESTIBULAR dias
18 e 25 janeiro 87.
"SOBEU — Rua Vereador Pinho de Car-
valho, 267 —TEL: 0243-22-0222 — Barra
Mansa-RJ
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PROCESSAMENTO

DE DADOS
(Análise de Sfslamas)

00
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ADMINISTRAÇAO
Comércio Exterior 8 Administração de Empresas

LETRAS
Portuguds-Inglês • Pottuguôs-Francés

Português- Uts rafara

PEDAGOGIA
Administração Escolar - Orientação Educacional

Supervisão Escolar - Magistério na Esoola de 18 Grau
Magistério das Matérias Pedagógicas do Sf> Grau

TODOS OS CURSOS SÃO
RECONHECIDOS

LOCAIS DOS CURSOS:
BOTAFOGO - Processamento de Dados e Administração
BARRA - Utras e Pedagogia.

SESflTé"ã»octed«lt 6e HHMH

LOCAIS DE INSCRIÇÃO:
BOTAFOGO: 8. General Severlano, 159 - Tel; 295-3099
BARRA: Av.das Américas, 2603 - TeU 325-4743
.IPANEMA: R. Baréo da Torra. 308 • Tel.: 287-3740

Inscricões Abertas

Comunicado
ASSISTENTES SOCIAIS-ELEIÇÕES CFAS/CRAS
O CRAS - 1» REGIÃO convoca os ASSISTENTES SOCIAIS para ELEIÇÕESDIRÉTAS DO CFAS e do CRAS, no dia 16 de dezembro das lOhs às 20hsRio de Janeiro CIEP-CATETE — Rua do Catete, 72
LOCAIS Niterói ESCOLA DE SERVIÇO SOCIAL DA UFF - Rua Alto Teffé,
637 — CentroDELEGACIAS SECCIONAIS DO CRAS DE CAMPOS E VOLTA REDONDAA Diretoria

EMPREGO NA
JUSTIÇA FEDERAL

Inscnçôes abertas ató dia 23 paravagas de Oficial de Justiça (nivel
supenor). Auxiliar Judiciáno (2o
grau). Atendente Judiciário (Io
grau) o Agente de Segurança (Io
grau) Idade 18 a 50 anos Ambos
os sexos informações, apostilas e
curso intensivo na Central de Corv
cursos/Degrau (Praça Mahatma
Gandhi, 2/2° andar * Cinelândia)

Bacharéis de 1946
Os Bacharéis em Direito pela antiga Faculda-
de Nacional de Direito da U.B. comemorarão,
no dia 17 do corrente, 40 anos de formatura,
com MISSA na Candelária, às 10 horas, e
almoço no Hotel Glória, às 12 horas. Lista de
adesão, com o colega Esio Ferreira, Ed.
Fórum, 2° Partidor, sala 104.

ESCOLA TÉCNICA

REZENDE-RAMMEL

Declarada de Interesse da Segurança Nacional (EMFA)
Cursos Técnicos em nível de 2o Grau

Registro no CREA — CRQ
ÁREAS: Mecânicas — Eletrônica C/ Informática

Eletrotécnica — Química — Assistente
de Administração c/ Informática

MATRÍCULAS ABERTAS.
Basta ter o 1° Grau. Cursos Diurnos ¦ Noturnos. Convênios
com as maiores Indústrias do Brasil. Inf. das 08:00 às 12:00
ou 18 às 21h.

R. Uns de Vasconcelos, 542 — Lins
Tel.: 269-1247 — 289-9193

COLONIA DE
FÉRIAS 87
(5 A 30 DE JANEIRO)

A partir de 5 anos
Jogos - Piscina - Cinema- Passeios - Refeições -

Escolinha de futebol
de salão e volel

(ambos os sexos)
Inscrições abertas

ggtgg
Botafogo

Rua General Severlano, 159
Tel.: 295-3099

INSTRUMENTOS

MUSICAIS?

Dl UM

TOQUE.
CLASSUXSCADOS JB

580-55??ANUNCIOU. VENDEU.

Aqui você encontra a relação nominal dos novos cursos de especialização
previstos para 1987. Solicite-nos informações detalhadas por telefone, carta
ou pessoalmente. Providencie a documentação necessária.

Administração Hospitalar Histologia e Embriologia Métodos e Técnicas de Pesquisas em
Ciências Sociais / Sociologia Urbana Estudos de Problemas Brasileiros Educação e
Reeducação Psicomotora / Tecnologia Educacional / Metodologia Audiofonatóna
Metodologia do Ensino Superior Atletismo Futebol Voleibol Geometria Aplicada á
Representação Gráfica ' Lingua Inglesa l Lingua Portuguesa Literatura Brasileira lMario
de Andrade e a Arte Contemporânea) / Lingüística Aplicada a Ensino Aprendi^agem de
Lingua Materna I Literaturas Africanas e Lingua Portuguesa Tisiologia e Pneumologia
Dermatologia Psicologia Clinica Psicologia Jurídica Engenharia Econômica o
Organização Industrial Sistemas Digitais para Controle de Processos Engenharia
Sanitária e Meio Ambiente

Rua S*o Frarxusco X*v%a». 524
PavilKAo Jo*o 1>t» Filho
Sala >006. Bloco A
20550 Rio da Janairo. RJ

Tala. 264 8V13 ou 284 8322
Rama» 2417 a 2S07

CoítmuJôÁ:

$rcsctl$LrJ>
©1FJERJCfKTKO DC PWUOUCAOUPgrVERSIDADCOO CSTAOO DO R» D€ JAMCIflO

NÃO PERCA O 1? SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO PSICOMOTORA E DESPORTOS
05 a 09 de janeiro de 1987 no Campus da UERJ

Inscrições na Associação dos Diplomados da UERJ
Tel.: 284-8322 Ramais 2188 e 2652
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soletur
EM TURISMO A !N? 1- KMBRATL R N" 00942.00.41.3 ^T)o? OptQRCENTRO: Rua da Quitanda, 20 - Sobreloja - Tel.: 221-4499

COPACABANA: Rua Santa Clara. 70 - Sobreloja . Tel.: 257-8070
TIJUCA: Praça Saen» Pena. 45 - Loja l0-L - Tel.: 264 *893
IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 351 • Loja A - Ed. Fórum • Tel.: a21-188
BARRA: Av. Armando Lombardi. 800 • l.oja > - Condado de Cascais - Tel.: 39V-0JU9

JORNAL DO BRASIL S A

Ancelmo Gois

Avenida Brasil, 500 — CEP 20949
Caixa Postal 23100 — S. Cristóvão — CEP
20922 — Rio de Janeiro
Telefone - (021) 585-4422
Telex - (021) 23 690. (021) 23 262. (021)
21 558

Vice-Presidència de Marketing
Vlce-Presidente:
Sérgio Rego Monteiro

Áreas de Comercialização
Superínttndenle Comercial
José Carlos Rodrigues
Superintendente de Vendas:
Luiz Fernando Pinlo Veiga
SupfrinlfKlmtf Comercial (Sáo Paulo)
Sylvian Mifano
Telefone — (011) 284-8133
Gerente de Vendas (Classificados)
Nelson Souto Maior
Classificados por telefone (021) 580-5522

Outras Praças — 8(021) 800-4O13 ÍDDG
Discagem Direta Grátis)

©JORNAL DO BRASIL SA 1986

Os textos. fotograGas e demais cnaçôes inteicc-
tuais publicados neste exemplar náo podem ser
utilizados, reproduzidos, apropriados ou estocados
em sistema de banco de dados ou processo similar.
em qualquer forma ou meio — mecânico, eletròni-
co. microfilmagem. fotocópia, gravação etc. —
sem autorização escrita dos titulares dos direitos
autorais.
Sucursais
Braiüia — Setor Comercial Sul (SCS) — Quadra I.
Bloco K. Edifício Denasa. 2o andar — CEP 70302

telefone: (061) 223-5888 — telex: (061) 1 OU
Sèo Paulo — Avenida Paulista. 1 294.15° andar —
CEP 01310 — S. Paulo. SP — telefone: (011) 284-
8133 (PBX) — telex: (OU) 21 061. (OU) 23 038
Minas Gerais — Av Afonso Pena. 1 500. 7o andar

CEP 30000 — B. Horuonte. MG — telefone
(03U 222-3955 — telex: (0311 1 262
R. G. do Sul — Rua Tcnente-Coronel Correia
Lima. 1 960/Morro Sta Teresa — CEP 90000
Porto Alegre. RS — telefone (0512) 33-3711
(PBX) — telex: (0512) 1 017
Bahia — Rua Conde Pereira Carneiro. 226 —
Salvador — Bahia - CLP 400(11) — Tel (071)
244-3133 — Telex: 1095
Pernambuco — Rua Aurora. 325 — 4o and s/
418/420 — Boa Vista — Recife — Pernambuco —
CEP 50000 — Tel (081) 231-5060 — Telex (081)
1247
Correspondentes nacionais
Acre. Alagoas. Amazonas. Ceará. Espirito Santo.
Goiás. Mato Grosso. Maio Grosso do Sul. Pará.
Paraná. Piauí, Rondônia. Santa Catarina
Correspondente* no eitertor
Buenos Aires Pans. Roma. Washington DC

Serviços noticio*»
AFP. Airpress. Ansa. AP. APT)ow Jones DPA.
EFE. Reuters. Sport Press. UP1
Serviços especiais
BVRJ. The New York Times
Superintendência de Circulação
Superintendente: Luiz Antomo Caldeira
Atendimento a Assinantes
Coordenação: Mana Alice Rodrigues
Telefone: (021) 264-5242 e 585-1183
Preços das Assinaturas
Rk> de JaneiroMensal .. CzS 121.60
Trimestral CzS 345.60
Semestral CzS 652.80
Minas Gerais — Espirito Santo — Sèo Pauto
Mensal CzS 125.40
Trimestral CzS 356.40
Semestral CzS 673.20
BrasíliaTnmestral CzS 437.40
Semestral CzS 826.20
Tnmestral (Somente sábado e domingo)CzS 156.00
Semestral (Somente sábado e domingo)CzS 34 2.00
Goiânia — Salvador — Florianópolis — Maceió —
Curitiba — Porto AJegre — Mato Grosso — Mato
Grosso do Sul
Mensal CzS 153.90
Tnmestral... ...CzS 437.40
Semestral CzS 826.20
Recife — KorUlen — Nitil — Joáo Pessoa — Sio
LubMensal CzS 210.00
Tnmestral CzS 599.40
Semestral CzS 1 132,20

Rondônia — Amazonas — Pari
Mensal CzS 292.60
Tnmestral CzS 831.60
Semestral CzS 1.698.30
Entrega postal era todo o território nacional
Tnmestral CzS 525.00
Semestral CzS 975.00
Atendimento a Bancas e Agentes
Telefone: (021) 264-4740
Preços de Venda Avulsa em Banca
Rio de JaneiroDiasúteis. CzS 4,00
Domingos ... CzS 6.00
M. Gerais Espírito Santo. São Paulo
Dias úteis CzS 4.00
Domingos CzS 7.00
DF. CO, SE. AL. BA. MT. MS.
PR, SC. RSDias úteis CzS 5.00
Domingos CzS 8.00Com Classificado*Distrito FederaiDias úteis CzS 6.(10
Domingos CzS 9.00
Maio Grasso r Mato Grosso do Sul
Dias úteis CzS 6.00
Domingos CzS 10.00
MA. CE. PI. RN. PB. PE
Dias úteis C.-i 7.1*1
Domingos CzS 10.00Com ClassificadosPernambucoDias úteis CzS 8.00
Domingos CzS 12.00
Demais EstadosDias úteis CzS 10.00Domingos CzS 12.00Remessa PostalDiasútets CzS 4.00
Domingos CzS 6.00
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Empresas de

ônibus terão

policiamento
Sáo Paulo — A partir de hoje,

o policiamento nas garagens das
empresas de ônibus e nos princi-
pais corredores e terminais de
transporte coletivos da capital se-
rá reforçado. A determinação foi
anunciada pelo secretário de Se-
gurança, Eduardo Muylaert, que
admitiu a preocupação do gover-
no estadual com possíveis protes-
tos contra o aumento de 133%
nas tarifas de ônibus urbanos,
decretado pelo prefeito Jânio
Quadros, que entrou cm vigor
hoje..

~ "É evidente que um aumento
dessa ordem vai gerar desconten-
tamentos", disse o secretário, res-
saltando, porém, que o governo
não pode fazer nada, já que foi
uma decisão de esfera municipal.
A questão do aumento das tarifas
preocupou também o governador
cm exercício, deputado Luiz Car-
los dos Santos, que ontem se
reuniu com o secretário de Scgu-
rança para avaliar a paralisação
de sexta-feira.

O governador cm exercício —
Franco Montoro está na Argenti-
na — afirmou que manteve al-
guns contatos com Jânio tentando
argumentar que o aumento pode-
ria gerar uma reação em cadeia
de aumentos para outras cidades
e também para o metrô. Antes de
embarcar para Buenos Aires, o
governador Franco Montoro ga-
rantiu que as tarifas do metrô,

'controlado nelo governo esta-
dual, não subirão.

Em relação ao balanço da gre-
ve, tanto o secretário quanto o
governador cm exercício afirma-
ram que o clima foi de completa
calma. Muylaert disse que das 30
pessoas detidas pela Polícia Fede-
ral e Militar só permanecem pre-
sas aquelas que portavam instru-
mentos para furar pneus de ôni-
bus ou éter para fabricação de
bombas caseiras. O secretário
ressaltou ainda que o fato mais
importante da grave foi a não
repressão dos grevistas por parte
da polícia.

Na opinião de Muylaert,
aquelas pessoas que foram presas
portando instrumentos "estra-
nhos" devem responder por este
ato, uma vez que, a seu ver,
"quem sai para as ruas com pe-
dras, porretes e bolinhas de gude
nas mãos, não quer protestar pa-
cificamcnte".

Centrais tomam 
posição 

sobre 
pacote

Brasília — As duas centrais sindicais, CUT
e CGT, vào realizar na próxima quarta-feira,
em Brasília, uma reunião nacional com a
presença dos presidentes da CUT, Jair Mene-
gelli, e da CGT, Joaquim dos Santos Andrade,
o Joaquinzão, para fazer uma avaliação plená-
ria do que foi a greve geral do dia 12 em todo o
país. Na sede da Confederação Nacional dos
Trabalhadores da Indústria (CNTI) eles pre-
tendem firmar uma posição única dos traba-
lhadores sobre o pacote econômico após a
greve geral."A greve foi um sucesso absoluto" repetia
a todo instante o diretor da CGT/DF, Antonio
Gentil Júnior. Para ele, em Brasília, a parali-
sação atingiu cerca de 80% a 90% dos serviços
e apesar de terem funcionado os ônibus, a
população atendeu bem ao pedido de greve e o
movimento foi vitorioso. Nos unimos pela
primeira vez numa greve organizada em ape-
nas 10 dias. Isto é uma vitória", afirmou
Gentil Júnior.

Acusou também o ministro da Justiça,
Paulo Brossard, o porta-voz da Presidência da
República, Fernando César Mesquita, e o
diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tu-
ma. Segundo cie, é preciso não deixar passar
cm branco "o autoritarismo demonstrado por
estas pessoas".— O Brossard tem que ser responsabiliza-
do pelas barbaridades que diz sobre a CUT e o
PT. O Fernando César chega ao cúmulo de
pedir censura aos líderes da CUT c da CGT e o
Romeu Tuma mantém hoje a mesma polícia
autoritária dos tempos do governo Geisel —
acusou o presidente do Sindicato dos Professo-
res, Waltcr Ney Valente, sendo endossado por
Júnior e pelo presidente da CUT/DF, Francis-
co Domingos dos Santos, o Chico Vigilante.

Os dados sobre a greve de sexta-feira, na
cidade, segundo a CUT c a CGT, confirmam
que 80% dos serviços sociais, 90% da constru-
ção civil, 90% dos bancos e 100% dos serviços
de água, luz e telefone, funcionado apenas os
setores de emergência e as escolas aderiram
totalmente à grave. "Os bancos não funciona-
ram, os que abriram acabaram fechando as
portas depois como foi o caso da Caixa Econõ-
mica Federal, do Gama, que por falta de
clientes teve que parar.

Vários líderes sindicais afirmaram que um
grande número de policiais invadiram as gara-
gens das principais companhias de transportes
coletivos e com armas, cães, policiais e viatu-
ras impediram a presença de piquetes e garan-
tiram a saída de diversos ônibus guiados por
policiais.

— Vamos fazer o julgamento público do
pacote, após a reunião nacional, às 20 horas,
no ginásio de esportes. Lá, a violência como a
que aconteceu com Chico Vigilante, detido
sem mandado de prisão, por uma Polícia
Federal que não pode perder o controle e que,
ultimamente, tem apelado para a barbaridade,
serão denunciados à população brasileira. Ati-
tudes como estas demonstram que não existe
democracia neste país, disse emocionado Gen-
til Júnior.

São Paulo/Foto de Isalas Foitosa
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Briga interna prejudica a CUT \

Sônia Carvalho

Meneguelli admite novas manifestações

Meneguelli considera

greve 
"sucesso 

total"

São Paulo — O não pagamento da dívida externa: esta é, segundo
o presidente nacional da CUT, Jair Meneguelli, a questão central do
país no momento, ponto de partida para qualquer negociação com o
governo. Em entrevista coletiva que concedeu ontem de manhã, na
sede da entidade, em São Paulo, Meneguelli qualificou a greve geral de
sexta-feira de um "sucesso absoluto, com 25 milhões de trabalhadores
parados em todo o país", e reiterou a disposição da CUT de negociar
com o governo.

Mas, em seguida, afirmou que não acredita que "o governo
queira efetivamente negociar com os trabalhadores". Meneguelli
lembrou que nas tentativas anteriores de negociação, "toda vez que os
trabalhadores entregavam suas reivindicações, o governo ficava de
marcar um novo encontro que nunca acontecia".

O presidente da CUT disse que a greve de sexta-feira "não foi o
fim, mas apenas o começo", e não descartou a possibilidade de as
centrais sindicais promoverem novas manifestações. "Se o governo não
quiser que esse movimento de protesto aumente, tem que negociar
com seriedade com os trabalhadores e não como fez até agora",
afirmou.

Gatilho
Para ele, discussões sobre o gatilho salarial e o cálculo de índices

da inflação, que classifica de "medidas paliativas", não alteram o
quadro de insatisfação dos trabalhadores. Depois de dizer que "mais
de 50 milhões de trabalhadores aderiram de alguma forma ao protesto
contra o pacote", Meneguelli defendeu a necessidade de o governo
tomar "medidas fortes" em relação à dívida externa.

"Se não fizer isso, vamos continuar na mesma situação, lançando
um'Cruzado atrás de outro sem resolver os problemas do país",
argumentou.

Meneguelli não acredita em retaliações dos credores caso o
governo decrete a moratória: "Sempre resta o bloco socialista como
opção e os credores sabem disso.. Quem vai boicotar alguém de quem
sempre se valeu para sobreviver?", indagou.

Mesmo alegando que só na próxima semana a CUT terá
condições de divulgar seus números sobre a paralisação dc anteontem,
Meneguelli disse que a mobilização dos trabalhadores cresceu bastante
cm relação à greve de 1983. "Daquela vez, só São Paulo parou, com
poucas adesões no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro c Goiânia.
Agora, o movimento atingiu o país inteiro c a paralisação só não foi
maior cm São Paulo porque os transportes funcionaram".

São Paulo — Aparentemente, a Central
Única dos Trabalhadores (CUT) recolheu
suas baterias em São Paulo durante a greve
dc sexta-feira, numa atitude que deixou
atônitos os sindicalistas ligados à entidade
rival, a Central Geral dos Trabalhadores
(CGT). Com cxccção do ocorrido na região
do ABC, a CUT exibiu uma atípica timidez
em convocar os trabalhadores a engrossar a
paralisação. Categorias por ela lideradas —
como bancários, químicos, plásticos, cou-
reiros e vidreiros de São Paulo — compare-
ceram em peso ao trabalho. Nem mesmo
foram atingidos dois alvos prediletos do
movimento sindical: a meio vapor, a Trol,
empresa pertencente à família do ministro
Dilson Funaro e a Companhia Nitroquímica
Brasileira, do empresário Antônio Ermírio
de Moraes, funcionaram.

Para o público externo, a CUT nega
veementemente a parcialidade da greve em
São Paulo. Mas não consegue explicar por
que seus carros de som passaram desperce-
bidos pela cidade ou por que suas bandeiras
vermelhas sumiram das portas de fábricas.
Mesmo nas categorias onde CUT e CGT
travam guerTas eleitorais pela conquista de
sindicatos — como é o caso dos metalúrgi-
cos de São Paulo — predominou a discri-
ção. "O fato é que os metalúrgicos da
capital, os gasistas e eletricitários, sindica-
tos ligados à CGT tiveram uma paralisação
expressiva", notou Joaquinzão, preocupado
em encontrar explicações para o sumiço da
CUT.

Atrás dessa ausência, é possível que se
esconda uma dura batalha travada no fronte
interno da CUT. Desde o último Congresso
Nacional, realizado em agosto, no Rio, a
CUT ainda não acertou os ponteiros do seu
próprio relógio, eliminando as divergências
entre os grupos políticos que convivem no
seu interior.

Instrumento
Com exceção dos bancários — cuja

diretoria está afinada com os chamados
sindicalistas "autênticos", encabeçados pe-
lo Sindicato dos Metalúrgicos de São Ber-
nardo do Campo e Diadema — todas as

principais categorias operárias lideradas pe-
la CUT na Grande São Paulo e incluídas no
rol do fracasso, estão sob o domínio de
grupos políticos interessados em desbancar
a liderança do ABC no movimento sindical
e em mudar o conceito de central sindical.
Sem espaço no cenário político, pretendem
transformar a CUT no instrumento para'
seus projetos e fazê-la atuar como um
partido, a serviço de seus objetivos.

Ao não mobilizarem suas categorias
para a greve, esses grupos — os anarquistas
abrigados no chamado "movimento de opo-
sição metalúrgica de São Paulo", os stanilis-
tas do Partido Revolucionário Comunistas
os trotskistas de um recém-formado grupo
de oposição socialista — jogaram no fracas-
so da greve para "queimar" a corrente dos"autênticos" dentro da CUT. Tanto que,
nas fábricas dominadas pelos "autênticos"
na capital, a adesão foi maciça ao movimen-
to, como é o caso da Ford do bairro do;
Ipiranga, que paralisou suas atividades ain-.
da na quinta-feira, às 17 horas — sete horas,
portanto, antes do início da greve geral.

Instaladas confortavelmcnte na CUT da
Grande São Paulo, essas agremiações políti-
cas tentaram puxar o tapete de todos os
lados. O fracasso da greve enfraquece a
atual direção da CUT junto aos trabalhado-
res e possibilita a esses grupos conquistarem
o poder dentro da entidade, a médio prazo.

Ao debilitarem a bastilha sindical do
ABC, atingem ainda seus adversários den-
tro da própria CUT para as eleições do
Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo —
o principal da America Latina, hoje nas
mãos da CGT — marcadas para meados do
próximo ano. Esperam desgastar a chapa
intitulada Alternativa Sindical", apoiada
pelos metalúgicos de Sáo Bernardo do
Campo.

Sob todos os aspectos, a eleição para o
sindicato dos metalúrgicos de São Paulo
influiu para a greve. Foi de lá que partiu a
idéia inicial do movimento, lançada pelo
presidente em exercício — o substituto de
Joaquinzão — Luís Antônio de Medeiros.
O sucesso da greve daria corda para Joa-
quinzão e para o seu candidato Medeiros.

Assim, São Paulo foi palco de uma
guerra maquiavélica, subterrânea, estron-
dosa, a que o grande público não assistiu.

VIDEOCASSETE?
GRAVE

ESTE NÚMERO.
fLASSÍDÍSOtDOS JB

580-55HANUNCIOU VliNDbU

Curso intensivo e apostilas para o ISS
Mi confirmado concureo para Fiscal do ISS. Salário: Cri 22 mil. Cureo superior em qualquer área.
Temos a prova do úftimo concurso. Todas as informações, podem ser obtidas na DEGRAU.
Estamos formando rwa turma intensiva. Praça Mahatma Gandhi, 2/2° andar * 220-5715 * 220-
7235 • 220-5312.

CONCURSO TCU: 1° LUGAR PRÉ-CONCURSOS
Aprovamos 1o lugar Rio (Katia Motta) veja rolaçáo aprovados TCU E ISS/BH —
ISS/RIO NOVA TURMA Janeiro — Justiça Federal Inscrições abertas — Pré •
concursos — Av 13 do maio 13/1619 — 24Q-7037/2R8 7679 ,

Se todas as companhias aéreas internacionais §|J|
que operam no Brasil, voando para a América do ?,
Norte, chegassem direto a Montreal, sem cone- v

xões, seria ótimo para quem tem negócios no
Canadá ou deseja conhecer país tãojascinanta

Aerolineas Argentinas faz isso.~ 
Se todas as empresas

que vão à Europa pudes-
sem levar diretamente os

passageiros às suas
seis pnncipais portas de
entrada, seria perfeito pa-
ra quem fosse a Madrid,,^^
Pans, Roma, Zurich, Frankfurt e Amsterdã

Aerolineas Argentinas pro-
picia esta vantagem e ofere¦
ce, ainda, reduzidas tarifas
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ponto a ponto.
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Se todas
„ ascompa-

nhias aéreas
£555. tivessem 22

vôos sema-
nais a Bue-
nos Aires,
conhecessem
bem o país
e pudessem
oferecer um
mundo de
atrativos e

.aww; excursões.

muitos teriam o prazer de uma viagem inesquecivel a Argentina
Aerolineas Argentinas 6 a empresa intemacional que mais ifezes por

semana vai a Argentina e 6 quern, por ser de la, melhor a conhece.
p moic a hnrrin tnHa a r.lassp Hp Aprnlinpas Arofintinas; confortave S

Camhoso

Sleeperseats na Primeira, invejável privacidade na Classe Exclusiva e, na
Econômica, um serviço que a facilidade de relacionamento entre brasi-
leiros e argentinos vem aperfeiçoando com o tempo.

Aerolineas Argentinas, se todas fossem iguais a você...

SHHfhsMass-

JSSSt&ff

AEROUNEAS
ARGENTINAS

AMesbla 

apresenta
diariamente, das

9 as 22 horas, o mais

novo lançamento da

Sharp. Camcorder.

A câmera a cores com

videocassete VHS em-

butido mais versátil

que existe. Lsve, por-
tátil, ideal para o lazer,

a Camcorder Sharp
aprimorou especifica-

ções que garantem a

máxima qualidade e

desempenho dessa

câmera. Confira.
4 cabeças de vídeo

para gravação e re-

produção (NTSC) •

Captação de imagens

através do CCD com
visor eletrônico •

HQ System, imagens

e cores bem definidas
Dublagem de áudio

e funções Insert e

Editing • Dois canais

de áudio em estéreo

de gravação e repro-

dução • Funções au-

tomáticas de foco, ba-

lanço de branco, íris

e calendário • Lente

zoom de 6 vezes e
função macro.
Camcorder Sharp.

A maior revolução
desde que inventa-
ram o vídeo tape.

Em exibição

das 8 às 22 horas.
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W0S.
Av.'l3 de Maio, 13 - s/l 1221

lU * 1 w KiffSW Tel.:533-1571 - 533-2046
EMBRATUR 04176-00-42-1

CATARATAS DO IGUAÇU
C/PÀRANAGUÁ

8 dias ¦ Saída 04/01. Rio/Curitibd/Vila Velha/Guarapuava/Foz/llaipu/Pa-
ranaguá/Sâo Paulo/Rio. CzS 4.950,00 (Financiados]
Incluindo transporte em ônibus de turismo com a' refrigerado, música am-
bionte, serviço de bordo, hospedagem, passeios e refeições conformo
programa.

Centro: Av. Rio Branco, 120 • Sobreloja
Tel.: 221-2022 (PABX).
Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 540
Sobreloja 208 (Sede Própria) • Tel.: 511-1147

itatiaia
EMBRATUR 000 10.0041 1

obTfeu

Santiago

ClRCUITO-^V^^""^_ Bariloche

Sul Americano rJi

I sSStfoez. 14-21-88 - Jan. 04-11-18-25 - fev. 01-08-15-22

Chile Maravilhoso
com Cruzeiro SKORPIOS

Santiago
Puerto Montt

Cruzeiro
Skorpiosi(7 diaa)

Valparaiao
Vina dei Mar

Não existe, no litoral Sul
Americano do Oceano

Pacilico, uma excursão se-
melhante e s5o r&lmente poucas as que se lhe podem comparar em lodo o
mundo. . ,Com todo o conforto navegando entre canais e icebergs você conhecerá os
monumentais glaciares da região sul do Chile.

IDancio: 
12 dias

Saidas: Todas as quartas-feiras (0e«*ntH0- Janeiro-Fevereirol
Santiago

Lagos Chilenos * Valparaiso
Puerto Montt

Oar»c*o: 9 dias , _Sairiat: Todos os sabados (Dezemhro • Janetro-Feveieiro)
CONSULTE-NOS SOBRE *
CONDIQOES DE PAGAMENTO

A linha aerea que voa Vip.
Rio da Janeiro:Centro-Ru« México, 21 Loj»-Tel.:217-1840
lpanema:Rua VIsc.da Piraj*. 647 U>Ja-A-T«l.:511 -1840
São Paulo:Av.Brig.Faria Uma, 1501-Tel.:(011 )210-1666CampÍnaa:SP-Rua da Conceição. 289-Tel.:(0192)32-6188
EMBRATUR: 00002-00-41-9

â

Banco da Amazônia S. A.

AVISO
o BANCO DA AMAZÔNIA SIA, toma público qu« » meontram

à venda em concorrência, 60 lote» de terra» localizado» no lugar Fã-
c6o, wn Padre do Rio, 4? Distrito do municfpio da Patr6polii (RJ), lo-
teomento denominado "VALE DAS VIDEIRAS", com área total de
96.410,00 m2. O valor mínimo para «anda do» lota» 4 da ordam da
CzS 200.000,00 (DUZENTOS MIL CRUZADOS).

A» propostas deverão ser entregues até òs 11:00 horas (HBV) do
dia 07.01.87, natta Agência, lito à rua da Auambléia, n.° 35, onda
podarfio tur obtida» outra» informaçôat.

Reservo-se oo Banco, desde logo o direito de tornar sem efeito
a presente concorrência, total ou parcialmente, se assim lhe convier,
sendo dedarada vencedora a proposta que melhor consultar seus in-
tart»ia».

BANCO DA AMAZÔNIA SIA
Agindo do Rio-RJ(CENTRO)

DISNEY

A VOLARE
garante

15 dias ma-
ravilhosos, hotéis de

1.', todas as atrações e
a melhor companhia aérea: VARI&

por isso insistimos: pelo menor preço.
SAÍDAS: 19 JAN. - 05 E 10 FEV. 87

solicite folhetos:
Rua México, 11 Cr. 1602-A
240-5112 e 220-4775

Embratur 00889-00.42.0TURISNvO LTDk

ADEMI-ASSOCIAÇÃO DE DIRIGENTES DE

EMPRESAS DO MERCADO IMOBILIÁRIO

SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

ANTECIPADO 0 ALMOÇO DE FIM DE ANO

CONFIRMADAS AS PRESENÇAS DO PRESIDENTE DA CEF E DO PREFEITO

O Almoço de confraternização de Fim de Ano, promovido

pela ADEMI e pelo SICCMRJ, anteriormente marcado para
o dia 18 próximo, foi antecipado para o dia 17, quarta-
feira, às 12:30 horas, no restaurante do Jockey Club, na

Av. Presidente Antonio Carlos, 501 — 11° andar, com a

participação confirmada do Dr. Marcos Freire, Presidente

da Caixa Econômica Federal e do Prefeito do Rio, Dr.

Saturnino Braga, dentre outras autoridades e personali-
dades.

As adesões e confirmações deverão ser feitas pelos
telefones 295-0873 (Augusta ou Conceição) e 221-5225

(Liana ou Fátima).

Avisamos que somente os portadores de tickts de reser-

vas terão ingresso no local do almoço, a fim de facilitar o

controle, tendo em vista o grande número de interessados.

(?
MTHATEX

IS CIVELETRO

COMUNICADO

MUDANÇA DE ENDEREÇO

Comunicamos aos nossos clientes, Fornecedores,

amigos e à praça, que a partir do dia 15; 12.86

estaremos atendendo em nossas

novas instalações situadas à:

RUA GUAJAJARAS, N2 40 - 99 ANDAR

ED. MIRAFIORI - CENTRO

TELEFONE: PABX (031) 212-6900

TELEX (031) 2179 CEP: 30.180

BELO HORIZONTE - MG

4

Polícia solta sindicalistas

i

Salvador — Após pagamento de fiança foram libertados os
12 dirigentes sindicais e trabalhadores presos em Salvador na
sexta-feira durante a greve geral e encaminhados ao Departamen-
to de Polícia Federal para indiciamento em inquérito. A informa-
ção é do presidente da seccional baiana da Ordem dos Advogados
do Brasil, Pedro Milton de Brito, que atuou junto ao DPF e ao
Ministério da Justiça para conseguir o acesso de advogados aos
interrogatórios dos presos.

Os dois últimos a serem soltos foram o metalúrgico Edivaldo
Gomes Pereira e o industriário químico Salvador Brito. Segundo
a Superintendência da PF na Bahia, os dois foram detidos em
flagrante, quando jogavam grampos na estrada de acesso ao Pólo
Petroquímico de Camaçari, onde cerca de 50 ônibus tiveram os
pneus furados. Antes, o superintendente regional da Polícia
Federal, Paulo Zimermanii, havia anunciado que Salvador e
Edivaldo seriam mandados para a Casa de Detenção, mas a
decisão foi posteriormente relaxada.

O diretor da Copene, Fernando Paes Andrade, afirmou que,

DISMWVORLI).
<; AM li-: si A I S I \I)I A.

Saídas: 14 e 18 de janeiro, 3 e 6 fevereiro
TRAGA TRÊS AMIGOS E PAGUE SÓ A SUA
PASSAGEM.

PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ O
FINAL DE DEZEMBRO.Terres-
tre: A partir de US$ 398 (quádru-
pio) Aérea: US$ 550 (fretamento)
ou US$ 750 (Tarifa YEGN-10).
Condições especiais para sócios
do Touring Club do Brasil

TOURING VIAGENS 210-2181
Av. Pres. Antonio Carlos, 130
EMBRATUR 00ÍA6 00 J1 6

-2? 262-8836

apesar do bloqueio dos ônibus que conduziam trabalhadores para
a troca de turno em Camaçari, as principais centrais do pólo
petroquímico baiano — o maior do país — funcionaram normal-
mente e, em razão disso, as indústrias, exceto nos setores
administrativos, puderam operar sem maiores problemas. Paes
Andrade revelou que todas as empresas do pólo colocaram mais
uma vez em funcionamento um sistema de emergência especial-
mente elaborado para os casos de greve e que visa a garantir'a
presença nas fábricas apenas do pessoal de operação.

Os sindicalistas da CUT e da CGT comemoraram ontem na
capital baiana o sucesso conseguido pela paralisação na Bahia. Os
dirigentes sindicais reclamaram, porém, da violência policialempregada em alguns momentos na repressão ao movimento. O
diretor do Sindiquímica, Salvador Brito, ao ser libertado pela
Polícia Federal, tinha o rosto inchado, o olho roxo e com suspeita
de fratura em uma costela, dtvido do espancamento que sofreu ao
ser preso por soldados do Batalhão de Choque da PM na rodovia
BR-324. Ele foi medicado no Hospital Roberto Santos.

FRETAMENTO PARA

ORLANDO — FLÓRIDA

Últimos lugares

Salda: 16 dezembro 8,15h.
Regresso: 30 dezembro
Adulto Us$ 550,00 — Menor 12 anos Us$
490,00
Voando 767 Transbrasil — Não perca a oportu-
nidade de conhecer o Mundo Encantado de
WALT DISNEY.

>

& EPCOT
MELHOR PROGRAMA, PELO
MENOR PREÇO MESMOI

- consulte-nos e Compare •
EXCURSÕES FERROVIÁRIAS

PANTANAL MAT0GR0SSENSE
14 dias incluindo compras na Bolivia e Paraguai com
os melhores hotéis. Saídas: Dez. 20; Jan. 07, 14 <,0%.
21; Fev. 04, 11, 18 e 25; Mar. 04 e 18.

CIDADES HISTÓRICAS 
*5^

4 dias - Hotel * * * * (Exclusividade da Trilhos).
Saídas: Jan. 22 e Fev. 19. ^ ^

CIDADE DA CRIANÇA
3 dias incluindo Playcenter, Simba Safari, Exotiqua-
rium. Hotel * * ? * Saidas: Dez. 19; Jan. 02,09,
16, 23 e 30; Fev. 06, 13, 20 e 27.

E

itatiaia

turismo
<

RIO DE JANEIRO-Centro: Av. Rio Branco. 120 Sobreloia (Galeria
dos Empregados no Comércio)-Tel.: (021)221-2022 (PABX)
Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 540 - Sobreloja 208 (Sede Pró-
pria)Tel.: (021) 511 1147 „„ ~
SÃO PAULO - Av. São Luiz, 50- Conj. 51-B(Ed. Itália)
Tel.: (011)259-5323 - 259-5226
SALVADOR - Rua Conselheiro Dantas. 22a24salas907/8(Ed. Bra-
desço) Tel.: (071) 242-3377/243 5984 embraturooo 10 ooai i

J. Carneiro - Pioneiro
em Turismo Ferroviário

TRILHOS AGENCIA DE VIAGENS LTDA.
Rua da Assembléia, 10 - Loja s/s 110 (Edifício Cândido Mendes)

Tels.: 224-9038 e 224-8113 - EMBRATUR 04456.00.42.5

CO

DS

NORDESTE ESPECIAL
c/ Recife, Natal, Fortaleza.
Saída 11/Fev. Rio/Recife/Olinda/Natal/Fortaleza.
Parte aérea CzS 4.658,20.
Parte terrestre CzS 4.950,00 (Financiados).
«CIDADES HISTÓRICAS
C/Gruta de Maquiné e Araxá.
7 dias - Saida 13<02. RioTiradentes São João
Del Rey/Belo Horizonte/Mariana Ouro
Preto/Cordisburgo'Maquiné Araxá Franca Ame
ricana/Campinas 'Rio.CzS 4.630,00 (Financiadosl.
•CATARATAS DO IGUAÇU

c/Paranaguá - 8 dias - Saida 04 01
Rio/Curitiba Vila Velha Guarapuava Foz
Itaipu/Paranaguá São Paulo Rio. CzS 4.950.00
(Financiadosl.
•CARNAVAL EM UBATUBA
7 dias - Saída 27/02 - Río/ltacuruçá/Angra dos Reis
Paraty/ Ubatuba/Caraguatuba/ Rio. Preço
especial com financiamento.
# Incluindo transporte em ônibus de turismo
com ar refrigerado, música ambiente, serviço de
bordo, hospedagem, passeios e refeições
conforme programa.

m
itatiaia
turismo

Centra: Av. Rio Branco, 120 Sobre-
loja - Tel.: (021) 221-2022 (PABX).
Ipanema: flua Visconde de Pirajá,
540 - Sobreloja 208 (Sede Própria)
Tel.: 511-1147 EMBRATUR000.10.0041 1

C/MinasCaixa

EDITAL / SEVIM / 183/86
A CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE

MINAS GERAIS, faz público, para conhecimen-
to dos interessados, que, às 16:30 horas do dia
29 de Dezembro de 1986, reunir-se-à a sua
Comissão de Licitação, na cidade de ALFENAS-
MG., na Agência da MINASCAIXA, à Praça
Getúlio Vargas, n° 215, para abertura da presen-
te concorrência, tendo por objeto a venda do
imóvel de sua propriedade, constituído de um
lote com área de 918,89m2 e o Edifício no
mesmo em construção, com 24 unidades resi-
denciais, em 14 pavimentos, sendo 1 pavimen-
to térreo e garagem no subsolo com 16 vagas e
08 vagas cobertas no pavimento térreo, ainda
em fase de acabamento, sito à Praça Pedro
Martins de Siqueira, s/n° em Alfenas — MG.

O imóvel será vendido pelo preço mínimo
de CZS 11.580.000,00 (Onze milhões, quinhen-
tos e oitenta mil cruzados). O valor da caução
será de CZ$ 231.600,00 (Duzentos e trinta e um
mil e seiscentos cruzados).

O Edital completo, bem como maiores
esclarecimentos, está à disposição dos interes-
sados no endereço acima mencionado e tam-
bém no Departamento de Operações Habita-
cionais da Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, à Avenida Álvares Cabral, 200, 4o
andar. Belo Horizonte — MG.

Belo Horizonte, 13 de Dezembro de 1986

Saídas aos domingos. 12 dias de viagem porSantíago, Valparaíso. Vifia Del
Mar, Puerto Montt, Lagos Andinos, Peulla, Bariloche e Buenos Aires.

CIRCUITO AUSTRAL

Saídas às terças e domingos. 12 dias de viagem porSantíago, Valparaíso,
Vina Del Mar, Punta Arenas, Rio Grande, Terra do Fogo, Ushuaia, Canal
de Beagle e Buenos Aires.

CIRCUITO CENTRAL

Saídas às terças e domingos. 10 dias de viagem por Santiago, Valparaíso,
Vífia Del Mar, Portillo, Travessia da Cordilheira dos Andes por terra
Mendoza, Córdoba e Buenos Aires.

CIRCUITO DOS INCAS

Saidas aos domingos. 12 dias de viagem porSantíago, Valparaíso, Viria Del
Mar, Lima, Cuzco, Machu Pichu, Lago Titicaca e La Paz.

3 VEZES SEM JUROS ] ^ LcHlChílG 
I 3 V121$ SIM JUROS

MUNDO
TURÍSTICO

Av R Branco. 156 Gr 2031'33Tels. 262-9830 - 220-3684262-5537EMBRATUR 0094100 416

PM •TURISMO

RIO — Av. R. Branco. 124 ATel. 231-1800 (PABX)Av. Copacabana. 391 B • Tel 255-6897S. PAULO-Av. S.Luiz. 51-Tel 259-4011R. 3 de Dezembro. 64 Tel.. 358186EMBRATUR 000150041 7 

ELDORADO
<k

Av 13 de Maio. 13 S<1147/18Tels 262-9774 - 262-9790EMBRAJUR 04247 00125

turismo m
Av Nilo Peçanha. 50C| 509Tel 262-9677 -Rio
Rua Marcom 53 — 9o — Cj 903Tel 257-2822 - Sào PauloEMBRATUR 00882 00 413

SOLTE ESTE SORRISO!

Viaje com Sizar.

Bélgico. Alemanha- ,dEAL

¦ US$341 -AereaUS»i-
Saídas: 26 de l3 23 fc-94 janeiro •
pereiro 13 d'as Orlando

si^r55"
CrionÇa„,oem4ueZessem
pretamen'° em
|UlOS

DlS,NEí4Hl8L24D,aÍe'ro01-

m os n 15'24- 25feuen:'r0

Sar"!

CUBA , „ domingos.Saídas todos (-|auana.
13 dias Visita"1do ,
Cienfueg05- Tnmdad c

dera fmcia-pens°0':iTerrestre: (meia t
USÍ323 *
Aérea: USÍ 75

Viagens e Tunsmo
Ap. Calógeros. n ° 30 ¦ Lo/as D. E. I

Tel s 210 2472
297 0033-ramal 108 e 156

Embraiur n° 001520M16

Jk
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Sarney não 
quer 

mais falar de 
greves

Foto de Almir Veiga

m

Cerimônia ficou 
incompleta

Pela manhã, na Escola Naval e na
visita à biblioteca da Marinha, a greve foi
assunto descartado como pouco importan-
te nas declarações dos ministros e do
próprio Presidente José Sarney, que diante
da insistência dos jornalistas, apenas falou:
"Nada mais a dizer sobre o assunto
greve".

O ministro da Justiça, Paulo Bros-
sard, que não pôde usar o chapéu panamá
durante a cerimônia da entrega da ordem
do mérito naval — ele foi um dos agracia-
dos— mostrou-se satisfeito com o resulta-
do da greve convocada pela CUT e CGT:
"O 

pacto social não vai ficar arranhado
por esse movimento, pode até ser facilita-
do pela resposta da sociedade à greve, que
foi a de não adesão".

No Arsenal
Sarney e Brossard participaram da

cerimônia da entrega de condecorações da
Ordem do Mérito Naval e da declaração
de guardas-marinha na Escola Naval, se-

guindo depois para o Arsenal de Marinha,
onde inicialmente visitaram a biblioteca e
o arquivo do Serviço de Documentação
Geral da Marinha.

O presidente se deteve apreciando a
mapoteca, a sala onde estão miniaturas de
antigos barcos, caravelas, e embarcações
construídas no Maranhão no século passa-
do. Sarney teve oportunidade de conhecer
também as cartas do Duque de Caxias
enviadas ao almirante Tamandaré sobre a
Balaiada, ocorrida no Maranhão em 1840,
e se interessou pelas cartas náuticas da
costa daquele estado.

Na cerimônia da Escola Naval, cinco
Ministros foram agraciados com a Ordem
do Mérito Naval: além de Paulo Brossard,
José Hugo Castelo Branco (Indústria e do
Comércio), Deni Schwartz (Desenvolvi-
mento Urbano), Aluízio Alves (Adminis-
tração) e Renato Archer (Ciência e Tecno-
logia). Os ministros Dflson Funaro (Fazen-
da) e João Sayad (Planejamento), na lista
dos agraciados, não compareceram à ceri-
mônia.

Nos deslocamentos do Aeroporto
Santos Dumont para a Escola Naval e de lá

para o Arsenal de Marinha, Sarney e
comitiva utilizaram dois ônibus com ba-
nheiro e ar refrigerado.

it ¦
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O Presidente Sarney, sua mulher, Marly
Sarney e a comitiva presidencial deixaram o
Arsenal de Marinha sem verem completada
a cerimônia de lançamento ao mar da corve-
ta Inhaúma, às 15h25min Madrinha do bar-
co, D. Marly chegou ao local do lançamento
às 14h30min com meia hora de atraso, o que
provocou o ressecamento da graxa à base de
gordura de carneiro que deveria facilitar o
deslisamento da corveta até a água, fazendo
a Inhaúma agarrar na carreira, segundo
explicações de oficiais da Marinha.

A corveta Inhaúma faz parte do progra-
ma de reaparelhamento da Armada, que
prevê investimento da ordem de 1 bilhão 500
milhões de dólares até 1991. Cada corveta —
além da Inhaúma o Arsenal está construindo
a Jaceguai — custa cerca de 120 milhões de
dólares, com o proço podendo ultrapassar os
150 milhões de dólares de acordo com o

armamento dc bordo, que inclui mísseis e
helicóptero.

Com 95,8 metros de comprimento, a
corveta chegou a descer 2 metros na carreira,
depois que D. Marly Sarney disparou o
mecanismo que fez bater no casco uma
garrafa de champanha, mas agarrou e nem
mesmo o rebocador Leonls, de uma empresa
privada, conseguiu arrastá-la para o mar,

"Tenha sempre sucesso nas missões que
lhe forem confiadas" — disse a madrinha, ao
batizar a corveta. O diretor do Arsenal de
Marinha, Contra-Almirante Mauro Ormeu
Cardoso Amorelli, dirigindo-se ao Presiden-
te, Ministros, Governador do Estado em
exercício Eduardo Chuahy e dezenas de
convidados, inclusive oficiais de países inte-
ressados no material bélico nacional, lem-
brou que o barco, concebido e projetado no
Brasil, "apresenta ao mundo o que os brasi-
leiros são capazes de fazer".

Henrique Sabóia, ministro da Marinha, recebeu o Presidente Sarney

Chuay lembra clima de tranqüilidade

O Governador em exercício, deputado Eduardo
Chuay (Leonel Brizcla está no Panamá) não acredita
que só as empresas de ônibus encampadas pelo
Estado, a CTC (empresa estatal de transporte coleti-
vo), o Metrô, e as repartições públicas tenham
aderido à greve geral convocada pelas centrais sindi-
C3>S- . . ~"Nós ainda nüo fizemos qualquer avaliação . O
que eu sei, soube pelos jornais", disse ele. "O
Governo não apoiou a greve, mas manteve o direito à
paralisação". Preferiu lembrar que a greve transcor-
reu na maior tranqüilidade, sern nenhuma repressão
policial.

Antigo chefe do gabinete militar do ex-

presidente João Goulart, Eduardo Chuay, que c
oficial reformado do Exército, não se sentiu nem um
pouco constrangido de estar ao lado do Presidente
José Sarney, ex-deputado federal pela UDN, e ex-
presidente do PDS, cm cerimônias militares neste fim
de ano. Chuay conversou com dona Marly Sarney,
durante a entrega de espadas aos novos guardas-
marinha, na Escola Naval, e, depois, na biblioteca do
Serviço de Documentação Geral da Marinha. Percor-
reu com interesse as mesmas salas que Sarney visita-
va, indo depois esperar o presidente sentado no
primeiro banco do ônibus da comitiva presidencial. O
cerimonial manda que Chuay fique sempre à direita
do Presidente.

Moreira aplaude maturidade do povo
O governador eleito, Moreira Franco, disse que

a não adesão geral à greve convocada pelas centrais
sindicais foi "manifestação de maturidade política
que o povo deu". Ele acredita que o presidente José
Sarney sai fortalecido e com possibilidade de fazer
um bom pacto social e econômico para o povo
brasileiro".

As declarações foram dadas por Moreira assim
que saiu da visita à biblioteca do Serviço de Do-
cumcntação Geral da Marinha, cm companhia do
presidente. O governador eleito, porém, não inte-
grou a lista das autoridades convidadas para o almoço

servido no Arsenal dc Marinha para Sarney e sua
comitiva.

Ao contrário de Leonel Brizola, que não era
convidado para nenhuma festa militar logo depois da
sua eleição em 1982, Moreira Franco, eleito cm
novembro, compareceu à sua primeira cerimônia
militar na condição de futuro governador. Chegou,
porém, com 45 minutos de atraso à entrega das
espadas aos guardas-marinha, na Escola Naval (a
solenidade começou às 9 horas), e acompanhado pelo
senador Nólson Carneiro.

Valeu a pena esperar

pelas férias e pela melhor
viagem a Disneyworld que existe -"Disneyworld Com Carinho".
Ninguém trata nosso sonho com tanto carinho:

O cuidado das Guias aue nos acompanham todo o tempo.
O conforto e a liberdade dos hotéis que a gente fica lembram até a nossa
casa. . .

O avião que leva a gente é um dos melhores do mundo - os incríveis jatos
daVarig.
E o pessoal que criou essa viacjem teve carinho também pelos nossos pais,
fez tudo por um preço muito Tegal.

Valeu mesmo esperar! ^ 4

VARiG 
^

solicite
nossos folhetos

bfaxiltan mometloA ccnteiTURISMO
a certeza da melhor viagem de sua vida
Av Prcs Antônio Carlos» 51 19° and - Centro
Tel 220 8870 IPABX) EMBRATUR n.° 00203 00 41 7
R Visconde dc Pirajá, 207 l| 115 Ipanema
Tel 267 6111 IPABX)

A CAMCORDER DA SHARP ESTÁ SENDO LANÇADA NO BRASIL

COM 12 HORAS DE ATRASO.
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Visor eletrônico, proporciona a
observação precisa cIas imagens ao
vivo e das cenas gravadas

Gravação e reprodução de sons
em estéreo de altíssima qualidade
Uma exclusividade Sharp

"Áudio Dub, permite alterar dublar ou
sobrepor uma nova trilha sonora a /a
existente Uma exclusividade Sharp

HQ System, proporciona maior nivelde
branco, contraste superior e aumenta
a nitidez dos contornos das cenas.

Função Editing, garante emendas
perfeitas cada vez que o gatilho da

. câmera é acionado
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Você está diante da maior
revolução desde que inventaram o
vídeo tape: a Camcorder Sharp
VC-C20UA. A Camcorder Sharp,
extremamente leve, incorpora uma
cãmera de vídeo de alta definição,
um videocassete VHS de 4 cabeças
que permite a gravação em cores
no sistema NTSC. alem de reproduzir
fitas gravadas em aparelhos compa-
tiveis com esse sistema. As fitas
gravadas na Camcorder Sharp podem
ser reproduzidas em qualquer video-
cassete nacional. Essa ê a primeira
vez que um equipamento como
esse è lançado simultaneamente no
Brasil e no Japão. Só que não deu
muito certo. No Japão ele já existe hà
doze horas. Por uma simples questão
de luso horário

Função Insert, mais uma
exclusividade Sharp, que permite
gravar automaticamente novas
imagens e sons em lugar de alguma
cena indese/ada.

Lente Zoom com função macro,
ideal para gravar cenas distantes ou
identificar detalhes.

O videocassete da Camcorder tem 4
cabeças, o que garante o melhor resultado
possível quando você usa o Pause/Stili. o
Vídeo Search ou as funções Editing o
Insert. Graças às 4 cabeças de seu vídeo¦
cassete, a Camcorder oferece a mais
pufd imagem, tanto na gravação Quanto
na reprodução, com colorido muito mais
real e perleita definição das imagens.
Ou se/a. com a Camcorder Sharp você
lem os recursos dos mais avançados
equipamentos profissionais reunidos num
equipamento portátil, extremamente leve
e de fácii manuseio

Alimentação em duas vias. através do
adaptador AC. ou através de bateria
recarregavel com autonomia de operação
de até duas horas continuas

Captação de imagens através de
CCD, Charge Coupled Device, dura
a vida toda e elimina os problemas de
retenção de imagem

Pesando apenas 2,4 kg. proporciona total
liberdade de manuseio e movimentação

Autofocus, proporciona imagens
sempre nítidas mesmo em movimento

Auto lris com B.L.C., que detecta
o nivel de iluminação do ambiente e
ajusta automaticamente a abertura
do diafragma.

Balanço de branco automático, que
permite uma tomada perfeita de cenas
com cores naturais, sob qualquer tipo
de iuz

Calendário automático e relógio
cu/as informações podem ser
gravadas tunto com as imagens

SHARP
¦¦annflRSBKi

A tecnologia que você vê.

ARAPUA CB FREEWAY
ICARAI
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Camisa-de-Força

OS 
jornais publicaram um dramático anúncio das

escolas particulares — "Nota de Falecimento"
— prognosticando a sua breve extinção se for manti-
da, nesse terreno, a política de aumentos adotada
pelo Governo.

Há temas crônicos, no Brasil; e a educação é um
deles. Argumentam as escolas particulares que há
pelo menos 10 anos as anuidades (que depois passa-
ram a semestralidade) são reajustadas em níveis
insuficientes, e sempre pela inflação passada. Mos-
tram um gráfico onde a curva da receita vai descendo
proporcionalmente à elevação da despesa com pes-
soai (a grande rubrica do orçamento das escolas). Não
se viu, entretanto, ao longo desses anos, a classe dos
professores melhorar de vida; enquanto são abundan-
tes as "histórias de sucesso" dos que investiram em
educação.

O investimento, em si, era inteligente: criou-se,
tio Brasil moderno, uma romaria às escolas — e
sobretudo às universidades. Mas a romaria, se se
dirigia em parte ao saber, buscava sobretudo o
famoso diploma, que deveria abrir as portas do
mercado de trabalho.

Na massificação pedagógica, esfumou-se a dife-
rença entre uma escola com experiência e tradição e
os "armazéns do ensino" que se vê um pouco por toda
parte.

As autoridades do ensino parecem ter fechado os
olhos ao problema. Em outros tempos, havia alguma
sofisticação, por parte do Governo, na hora de
calcular os quocientes de aumento: havia uma tabela
diferenciada onde pesava a despesa com professores,
a relação professor/aluno, etc. Uma escola séria tinha
motivos para pleitear um aumento de anuidade.
Apoiada em razões sérias, dispunha de meios para
pagar razoavelmente a seus professores, e para man-
ter as turmas numa proporção séria: 35, 36 alunos.
.«<*• Desaparecido esse critério, o nivelamento por
baixo tornou-se inevitável. Se o aumento é um só,
indiferenciado, acaba-se premiando o estabelecimen-
to que adote critérios "comerciais" 

para a tarefa
pedagógica: as turmas imensas, as aulas-fantasmas
engordam a receita da escola, mas não o bolso do
professor.
ou A farsa é maior nas áreas carentes, onde a
educação oficial muitas vezes não aparece. Há um
sistema de bolsas oficiais pelo qual a escola particular
atua "supletivamente" 

quando o Estado está ausente;
mas quem controla essa rede de ensino "periférica"?

Ainda existe fiscalização?
Esse processo que engorda e se auto-alimenta

não existiria (ou seria diferente) sem uma boa dose de
complacência da própria sociedade. Se a educação
brasileira parece às vezes tão caótica, tão perdida, isto
se deve à ausência de um verdadeiro propósito
nacional em matéria de educação.

O problema energético, por exemplo, recebe
atenção — e até discussões acaloradas. Pode-se
discutir esta ou aquela prioridade; defender este ou
aquele caminho; combater a energia nuclear com
melhores ou piores argumentos; mas a questão em si
existe sob os olhos da sociedade — ainda que seja o
canto do olho.

Em que momento ou lugar se viu, neste páis,
uma discussão consistente do problema do ensino —
problema vital, porque lida com as crianças, com os
jovens, com os adolescentes? A discussão é exclusiva-
mente tópica, circunstancial. Costuma surgir, por
exemplo, na época do vestibular. A deformação que é
o "vestibular unificado" nunca deixa de causar um
susto quando as multidões de jovens se dirigem para o
que parece às vezes um autêntico matadouro. Cutuca-
se o problema; passa o vestibular, e não se fala mais
no assunto até o ano seguinte.

O que queremos, afinal, em matéria de educa-
ção? Queremos mesmo construir uma nação moder-
na, capaz de disputar uma vaga no bloco dos desen-
volvidos? Ou estamos satisfeitos com o país do "mais

ou menos" que está à nossa frente?
O panorama da educação faz acreditar mais

nessa última hipótese. O país ainda não teve coragem
de tirar as conseqüências do que seria um projeto
educacional "democrático". Criadas, nesse terreno,
oportunidades iguais para todos, o mercado de traba-
lho talvez funcionasse de um modo bem diverso do
que se verifica atualmente. As profissões e, sobretu-
do, os cargos públicos seriam disputados com base na
competência, e não mais do "pistolão", do compa-
drio.

Não há um só país no mundo onde a influência
pessoal e a amizade não abram portas na carreira
profissional. Apenas, no Brasil, na nossa velha socie-
dade patriarcal, esses fatores costumam exibir uma
força incontrastável. A sociedade conforma-se às suas
desigualdades; aos estratos sociais muito bem diferen-
çados; às polias e roldanas que levara alguns para
cima e mantêm os outros em baixo.

Nesse mundo patriarcal, arcaico, "disciplinado",

não há necessidade de verdadeira competição —
excetuadas as profissões particularmente dinâmicas.
Nem de verdadeira educação — contanto que o país
se conforme em ficar à margem da competição
internacional.

Como num jogo de cartas marcadas, a competên-
cia vem em primeiro lugar do "diploma"; e logo em
seguida da "carta de recomendação", que se resume
ao "pistolão". A educação substantiva se torna,
assim, bastante relativa. Já não tem tanta importância
que se ensine isto ou aquilo; que os currículos sejam
mais ou menos modernos; atraentes ou enfadonhos.
A máquina azeitada pela mediocridade e pelo interes-
se mesquinho produzirá os seus milhões de alunos; os
quais, no devido tempo, tentarão as pistas do "vesti-

bular unificado"; e depois de mais algum tempo,
sairão com o seu diploma sem terem percorrido, por
causa disso, uma verdadeira evolução intelectual ou
cultural (reservado o espaço dos autodidatas). En-
quanto essa mentalidade predominar, qual a diferen-
ça real entre as boas e as más escolas? E se essa
diferença não importa, por que não deixar que todas
cobrem o mesmo pelo ensino que fornecem, ou que
sejam regidas exatamente pelos mesmos regulamen-
tos — camisa-de-força que recompensa os "tubarões"

e desanima os idealistas?

Virando a Página

PARA 
a Argentina do Presidente Alfonsín, um

dos requisitos indispensáveis à retomada do cres-
cimento é o término da obsessão com o passado
recente. O Presidente argentino mostrou imensa
coragem quando apoiou, com sua autoridade, os
inquéritos de que resultou um julgamento sem prece-
dentes na história do continente. A Argentina conse-
guiu o que parecia impossível: colocar no banco dos
réus os chefes militares e altas patentes que se
envolveram numa repressão também inédita, durante
o período em que governavam o país.

Passaram-se três anos — três anos de Governo
que o Presidente Alfonsín acaba de comemorar.
Nesse período, a Argentina experimentou um exame
de consciência que poderia ter destroçado um país
menos voluntarioso. O que se apurou deveria ser o
bastante para prevenir — ao menos por longos anos
— o retorno do país a um regime de arbítrio; pois o
arbítrio foi pago com rios de sangue.

O Presidente Alfonsín considera chegada, agora,
a hora de fechar o ciclo: enviou ao Congresso projeto

de lei que estabelece um prazo de 60 dias para o
julgamento de processos já em andamento; e de 30
dias para a abertura de novos processos.

Não é um projeto muito popular. O homem
comum não vê motivos para que se interrompa o
ajuste de contas com o passado — sentimento que há
de ser fortíssimo nos que tenham sentido o peso da
repressão em si mesmos ou em pessoas próximas. O
Presidente, por definição, não é um homem comum;
e já demonstrou que possui as virtudes do estadista:
enxerga, acima de tudo, o bem do país. 

"Não basta
que as Forças Armadas não dêem golpes", ele
declarou: a Argentina que quer se transformar e se
modernizar "precisa das Forças Armadas plenamente
integradas a esta marcha e ao Estado".

O país não pode viver sem as suas forças
armadas. E estas não podem existir sob o peso da
suspeita e da desonra. Por três anos esmiuçou-se o
passado. O Presidente está coberto de razão ao
pretender, agora, virar a página da História — para o
bem da Argentina.

Inércia Dispendiosa

A INDA que se admita como "coisa inercial" a
sobrevivência de um gabinete da Vice-

Presidência da República no Congresso, com seus
móveis e equipamentos, 45 funcionários, cafezinho e
água gelada, sessenta dias após a sua extinção por
decreto, é surpreendente a observação do porta-voz
presidencial de que 

"não há quem conserte isso".
O sentimento da cúpula federal assim enunciado

tem o efeito de um apocalipse burocrático e implica o
reconhecimento oficial de que não adianta perder
tempo com despesas fantasmas que oneram o Orça-
mento e sacrificam o contribuinte. Portanto, como
esperar que a reforma administrativa seja para valer?
É incompreensível, aliás, que os 300 metros quadra-
dos da ociosidade só agora verificada tenham passado
despercebidos do Ministério da Administração.

Do total de funcionários à disposição da função
inexistente, 13 são militares, sob o comando de um
coronel. Por que submetê-los, além dos civis, ao
constrangimento de se verem envolvidos em mordo-
mias que não excluem sequer os vencimentos, pois é
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notório que não prestam um serviço definido, nem
mesmo útil e nem sequer essencial?

As Forças Armadas sempre desfrutaram de con-
ceito moral. É estranho que alguns de seus membros
apareçam relacionados no contingente inercial que
não é tão inerte quanto se pensa, a julgar pela reação
da secretária que considerou "atrevimento" a presen-
ça do fotógrafo ou pelo bom humor de seu colega ao
explicar o que é trabalhar ali: "É como o trabalho em
qualquer repartição pública. Em todo o lugar é
assim..."

Seria uma injustiça para o funcionalismo público
generalizar esse retrato sem retoque de uma reparti-
ção de Brasília. Um gabinete desativado há 2 meses,
por não servir a quem já não existe desde a posse do
Presidente Sarney, é mais fruto da incúria administra-
tiva do que da cumplicidade funcional. Dançou-se
conforme a música. O conselheiro Acácio acrescenta-
ria que não basta haver lei, é preciso cumpri-la para
haver uma democracia.

Eletrobrás
(...) Já não somos mais apenas consu-

midores e sim contribuintes da Eletro-
brás, pois não estamos pagando um con-
sumo honesto e de direito. Estamos,
também e principalmente, pagando o
resultado inexorável de anos e anos de
incompetência e corrupção do setor elé-
tricô brasileiro, comandado pela toda-
poderoso a Eletrobrás.(...)

Já que a Eletrobrás gosta de comparar
nossos custos com os dos americanos para
justificar aumentos, proponho à UDR
que compare também os custos de um
churrasco no Brasil e os custos do mesmo
churrasco nos EUA. Acompanhei recen-
temente um grupo de americanos na
Churrascaria do Mario, no Leme. Farta-
ram-se e sairam achando graça da conta.
Cuidado Eletrobrás! Não cometa estas
leviandades; vamos comparar também os
salários dos seus engenheiros com os
salários dos técnicos estrangeiros que
você mesmo contrata. (Vejam matéria do
JB em 28/11/86 com título: Niiclebras
paga Cz$ 300 mil mensais a técnico ele-
mão. Por que a comparação serve para as
tarifas?(...)

Sugiro à Eletrobrás que, ao invés de
assustar o povo e querer jogar para ele a
culpa, caso venha o caos, que responda à
pergunta do professor Goidemberg: Por
que as geladeiras nacionais consomem o
dobro da energia das similares america-
nas? Por que não foram estimulados e
desenvolvidos projetos de aproveitamen-
to de energia eólica e bio-digestores? E
agora, como fica?(...). Wolfgang W. Ha-
blitschek — Rio de Janeiro.

Preço da gasolina
Tenho a impressão de que o governo

se traiu quando fez o recente aumento no
preço da gasolina. E que o aumento
incidiu sobre o preço vigente no dia, isto
é, sobre o preço mais o "empréstimo".
Ora, se realmente o preço era composto
por dois itens: preço mais empréstimo, o
recente aumento não deveria ter conside-
rado no cálculo o "empréstimo", como
parece que aconteceu. Das duas um: ou o"empréstimo" era aumento mesmo e tu-
do bem, ou era empréstimo e sobre ele
não deveria incidir aumento. No primeiro
caso, fica confirmado que o "emprésti-
mo" era aumento; no segundo, o governo
tem que refazer o cálculo, baixando o
atual preço. Ou dizer que houve engano
no cálculo do percentual... Ormar Freitas
— Rio de Janeiro.

Alcoolismo
Parabéns ao JORNAL DO BRASIL

e, sobretudo, à Sônia Carvalho, pelo
melhor artigo — de longe — já publicado
neste país sobre o alcoolismo: Alcoólatras
sangram economia em 12% da divida
externa. Donald M. Lazo, Diretor da
Reindal — Recuperação do Doente Alcoó-
lico — São Paulo.

Entorpecentes
O governo, como um todo, continua

fazendo a política da lata furada, em
matéria de entorpecentes. Enquanto pro-
move cursos, campanhas e toma outras
providências, o mesmo governo permite
que uma música que está ná parada de
sucessos se torne o hino desnaciona) dos
consumidores de tóxicos. Liberado pela
censura, o pagode não sai do rádio. É o
tal que fala em apertar um agora, mas só
vai acender depois, porque fazer a cabeça
tem hora etc. e tal. E há lei que pune com
prisão de três a 15 anos quem incentive
ou difunda o uso de entorpecente. É
como botar água em lata furada. Alyrio
Cavallieri — Rio de Janeiro.

Sensibilidade
Parabéns ao pref. Jânio Quadros por

ter proibido, na cidade de São Paulo, que
animais sejam sacrificados em experiên-
cias dolorosas. É tão difícil, hoje em dia,
alguém que se preocupe com os animais,
ainda mais políticos, pois os bichos não
votam, mas têm tanto direito de sobrevi-
ver dignamente em nosso planeta quanto
as plantas e os seres humanos. Como foi
bom saber que ainda existe político sensí-
vel e que respeita a natureza, como o
prefeito Jânio Quadros. Angela de Carva-
lho Simões — Andaraí (RJ).

Morte na Dataprev
No dia 26/11/86, às 13h, faleceu meu

marido. Sebastião Ferreira de Albuqucr-
que, funcionário da empresa Dataprev,
situada na Rua Professor Álvaro Rodri-
gues, 460 — Botafogo, e vinculado ao
Ministério da Previdência Social. Local
do falecimento: 10° andar. Causa da
morte: infarto agudo do miocárdio:

No dia 24.11.86, alguns funcionários
da Dataprev, dentre os quais o falecido.

foram transferidos para o prédio citado,
que não dispõe das mínimas condições de
trabalho e, até que me provem o contrá-
rio, meu marido morreu por falta total de
recursos médicos. Recursos mínimos co-
mo os que foram pedidos por um amigo
dele, que foi visitá-lo, e coincidentemen-
te é médico.

í^-f
Por esse amigo que não estava equi-

pado, foi solicitado oxigênio, Isordil, um
tubo de plástico, que desconheço o nome
técnico, mas nada havia. Não se pode
sequer conseguir um tubo qualquer de
plástico, necessário naquela emergência.
Chamada uma ambulância, esta levou
mais de 20 minutos para chegar. O médi-
co amigo lutou com as armas que tinha:
suas mãos, Isordil (arranjado por um
funcionário que dele fazia uso), respira-
ção boca-a-boca e muita dedicação e
vontade de salvar uma vida. Meu marido
sobreviveu mais ou menos 20 minutos.
Quando a ambulância chegou já era tar-
de. Minha pergunta: será que se existisse
um departamento médico no prédio da
Dataprev, meu marido teria morrido?
Peço uma providência do ministro da
Previdência Sr. Raphael de Almeida Ma-
galhães, a começar por uma visita ao
citado prédio. Eliana Osório Ferreira de
Albuquerque — Rio de janeiro.

Criança deficiente
Há três anos, através da imprensa (o

JB publicou minha primeira carta), pro-
curei uma criança deficiente física para
adotar. Alguns leitores devem se lembrar
de meu apelo. Em seguida — não sem
antes lutar contra a má vontade das
Fcbems e instituições afins — obtive a
guarda de um menino que, hoje, está
com 10 anos e é perfeitamente feliz.

Procuro agora outra criança deficien-
te para adoção. Gostaria que tivesse no
máximo cinco ou seis anos, menino ou
menina, e pudesse se locomover com o
uso de aparelho tutor. Meus filhos que-
rem ardentemente este novo irmãozinho.
Novamente dependo de informações de
leitores do JB, que aguardo através desta
seção. Jule Barreto Vieira de Aquino —
São Paulo.

Ajustes no Cruzado
Há dias, tive o feliz ensejo de ler

matéria muito interessante, em que o
escritor iugoslavo Danilo Kis, radicado
na França, dá conselhos a jovens escrito-
res, aplicáveis, todavia, à generalidade
dos mortais. Impressionou-me, sobrema-
neira, um deles, que me parece adequado
a nossa atual situação: "não confie nas
estatísticas, índices, declarações públicas;
a realidade é o que se vê a olho nu" (sic).
(...)

salvo se essa extinção destinou-se a cobrir"rombo" de outra entidade, como se diz
a "boca pequena"... (...). Milton Macha-
do — Rio de Janeiro.

Novos ajustes
A classe média recebeu mais um "Cru-"

zado" no meio da cara mas não parece o
suficiente para torná-la menos indolente.
Assim, desejo e até sugiro ao governo da
Nova República mais medidas de arrocho
em cima dela, a saber: maior taxação do
Imposto de Renda, empréstimo compul-
sório sobre o salário, além de uma ex-
pressiva poupança obrigatória, por tem-
po indeterminado. Quem sabe assim cia
aprenda que burrice tem limite e conivcn-
cia também. Hilca Francisca de Campos
Mendonça — Rio dc Janeiro.

Realinhamento
Chegam a ser cínicos os argumentos

utilizados pelas autoridades c empresas
para reajustar preços, tarifas e criar cm-
préstimos por decreto. Isto vem acaban-
do com o poder aquisitivo dos trabalha-,
dores. O novo apelido desses aumentos é"realinhamento". Ora, por que não rcali-
nhar também os salários?

As denúncias à Sunab de nada adián-
tam, pois de lá nos informam que tomam
por base apenas os preços com datas de
compras posteriores a 28/2/86 e compara-
tivos com os preços da mesma (minhacompra de 1/2/86 está hoje 104% mais.,
cara).

O realinhamento está em todas, fran-«
go, maçã, lingüiça etc. E o ágio, como
vai? Quando a reforma agrária sairá do
papel?

A propósito de nacionalismo, a Victo-
ri (multinacional), com a ajuda da Rede
Globo está se preparando para aboca-
nhar uma considerável fatia dos nossos
serviços dc telecomunicações (vide bole-
tim do Crea-RJ n°s. 34 e 36)! Sombrio se
nos afigura o futuro... Edison Dias Cal-
deira — Rio de Janeiro

Visão míope

Segundo a propaganda governamen-
tal, as medidas de ajustes no Cruzado
pouparam as classes de menor renda e
puniram apenas a classe média. Também,
pudera, por muito tocante que seja essa
diretriz, o fato é que as classes de baixa
renda não poderiam mesmo ser punidas,
pois já estão morrendo de fome!... Mas,
e os ricos, os banqueiros, principalmente,
e os funcionários do alto escalão governa-
mental com todas as suas mordomias,
esqueceram deles? Felizmente, porém,
esqueceram também os salários como o
vilào da inflação, que passou a ser o
déficit público, em cujo nome cometem
insconstitucionalidadcs como a da extin-
ção do BNH, órgão útil, conforme o
editorial Teatro no vácuo (JB, 29/11/86),
talvez pelo fato de haver gerado milhões
de empregos e casas, antes de ser atrela-
do à iniciativa privada, quando passou a
absorver a incompetência e as falências,
inclusive fraudulentas da iniciativa priva-
da, única explicação plausível para o seu
deterioramento, pois, como banco de 2'
linha só poderia falir após a falência de
todas as sociedades dc crédito imobiliário
e associações dc poupança e empréstimo.

O JB de 6/12/86 traz a notícia de que o
governo federal dará "tratamento espe-
ciai" ao Rio de Janeiro nos próximos
anos. O presidente do BNDES informa,
também, que o banco abrirá as portas,,
para financiar os principais projetos da
futura administração.

Eu pergunto: Onde está o compro-
misso do "nosso" presidente com o povo
do Rio de Janeiro? Esse povo que foi às
ruas exigir as diretas-já e que tornou
possível a vitória do saudoso Tancredo
Neves. Esqueceu-se o sr. presidente des-
se passado recente e marginaliza o povo
do Rio de Janeiro na luta política contra
seu representante. Sim, porque o gover-
no que aqui está foi eleito pelo povo, pelo
voto direto que o sr. presidente não
conhece ou já esqueceu, assim como
esqueceu o respeito aos cidadãos desta
unidade federativa.

Fechar as portas dos órgãos federais
ao Rio de Janeiro (se diz que vai abrir é
porque está fechada) e dar um tratainen-
to discriminatório ao nosso estado e à sua
população demonstra, no mínimo, falta
de espírito público, visão míope, paranão dizer despreparo para exercer tão
destacada posição: representante máxi-
mo do povo brasileiro. Valmir Barbosa,
economista — Rio de Janeiro.

Militares
Tramita no Congresso o projeto n°

115/83, apresentado pelo senhor Martins™
Filho, que restabelece o direito à promo-
ção dos militares que passaram e/ou pas-sarem para a inatividade, direito esse
tirado pela Lei n° 4.902/65 que manteve,
entretanto, os proventos dos postos a que
faziam e/ou fazem jus. Desse modo, os
oficiais passaram a ter proventos em
desacordo com as patentes, ficando coro-
néis com os de generais, capitães-de-mar-
e-guerra com os de almirantes etc., etc..
Recentemente foi o projeto aprovado
pelo Senado e está na Câmara, à espera
de votação. Oxalá permaneça ali por
pouco tempo. Acrescente-se que o mes-
mo, além dc não acarretar nenhum ônus
à União, normalizaria a situação criada
pela Lei n° 4.902/65. O projeto vai áó
encontro do pensamento da Nova Repú-
blica, que é o de colocar as coisas nos
seus verdadeiros lugares. Walter de Lima
e Silva — Rio de Janeiro.

As cartas serão selecionadas para publí-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legí-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Fernando Pedreira

MORTIMER 
J. Adler é presiden-

te (chairman of lhe board of
directors) da "Encyclopaedia Britanni-
ca", nos Estados Unidos. É também
um reputado educador que tem, sobre
a própria educação, uma curiosa ma-
neira de ver. Suas opiniões talvez nos
ajudem a entender algumas das dificul-
dades que hoje enfrentamos, não só no
Brasil, mas na França e em muitos
outros países.

Por mais de 40 anos, escreve Mor-
timer Adler, uma das diretrizes básicas
da minha filosofia educacional tem
sido o reconhecimento de que ninguém
jamais foi — ninguém jamais poderia
ser — educado na escola ou na univer-
sidade.

Assim seria, mesmo que nossas
escolas e universidades estivessem na
sua melhor forma, o que não é o caso,
e mesmo que os estudantes fossem os
melhores e os mais brilhantes, além de
conscienciosos na aplicação dos seus
recursos.

Por quê? Simplesmente porque a
juventude em si mesma — a imaturida-

, de — constitui um obstáculo insuperá-
1 vel para a educação. A escola é para os
jovens. A educação vem mais tarde;

; em geral muito mais tarde. O melhor
que nossas escolas podem fazer é pre-'párar os jovens para continuarem a

-aprender ao longo da vida, dando-lhes
as técnicas do aprendizado e o gosto
por ele. Nossas escolas e universidades
não., fazem isto agora, mas é o que'deviam fazer.

Falar de um jovem educado, ou de
¦ um jovem sábio, rico no entendimento
de questões e idéias básicas, é uma
contradição em termos; é o mesmo que
falar de um quadrado, redondo. Os

: jovens podem ser preparados para re-
ceber a educação em anos posteriores,
mas só homens e mulheres maduros

1podem tornar-se educados, começando
o' processo aos 40 ou 50 anos e alcan-

•çando uma certa dose de genuíno en-
tendimento, juízo seguro e sabedoria
prática, depois da curva dos 60.

Eis aí o que nenhum aluno de
escola ou universidade pode com-
preender. De fato, a maior parte dos

seus professores também não parece
saber disto...

?
As idéias de Mr. Adler serão ape-

nas imperialistas, ou serão também
direitistas, reacionárias e retrógradas?
Não confie em ninguém com mais de
30 anos, diz a canção dos jovens. Não
confie em ninguém com menos de 60,
responde o sisudo educador. E prová-
vel que suas observações contenham
mais de um grão de verdade e sabedo-
ria, mas é igualmente provável que
pequem pelo exagero e pelo excesso de
rigidez.

Se o processo da educação começa
aos 40 ou 50 anos e só alcança certo
grau de maturação "depois da curva
dos 60", então países como o Brasil são
inevitavelmente e irremediavelmente
deseducados, uma vez que entre nós a
grande maioria da população é de
jovens, e a própria expectativa média
de vida mal chega a ultrapassar (e isto
mesmo só muito recentemente) os 60
anos.

Ora pois. Os acontecimentos das
últimas semanas mostraram que o
IBGE não sabe calcular taxas de infla-
ção; mas, se os seus censos e estatísti-
cas servem ainda para alguma coisa,
há-de ser para isso. Sabíamos que o
Brasil era um país de analfabetos e
semi-analfabetos. Ficamos agora sa-
bendo que, pelos padrões adlerianos,
somos também — e sem remédio pos-
sível — deseducados.

A população brasileira cresce e se
renova tão depressa, que não tem
tempo de educar-se. Não chega nunca
a se educar. O Brasil é um país de alta
rotatividade, e a alta rotatividade é
incompatível com a educação verda-
deira. Talvez tenha sido esta cruel
descoberta, nascida dos próprios nú-
meros do IBGE, que tenha levado seu
presidente, Edmar Bacha, a demitir-
se.

A juventude é por definição imatu-
ra — lembra o tautológico Mr. Adler.
Ninguém nunca jamais se educou na
escola ou na Universidade. Até aí...
vamos. Já dizia o conselheiro Acácio
(um português que ultrapassou os 60)
que o que educa é a experiência da

vida, em si mesma pessoal c intransfe-
rível. E também a eventual perspicácia
do educando, sua capacidade de enten-
der e assimilar as lições que a vida lhe
vai dando.

Eis aí o que nos permite estabele-
cer algumas distinções cautelares. A
educação varia de indivíduo para indi-
víduo: há os que se educam virtual-
mente sozinhos e a partir de quase
nada — assim como há os que não
aprendem nunca. Também entre as
nações há diferenças. Vivendo nos Es-
tados Unidos, Mortimer Adler enxerga
as coisas através de lentes norte-
americanas, e talvez por isso os seus
padrões etários sejam tão exigentes.

A experiência de vida dos pós-
graduados de Berkeley e Harvard, ou
da Sorbonne parisiense, é relativamen-
te pobre e restrita, à força de ser rica e
protegida. O mal de que sofre a grande
maioria dos jovens brasileiros é o opos-
to. Eles educam-se muitas vezes de-
pressa demais, cedo demais — embora
a educação que adquiram não seja
propriamente a que Mr. Adler teria em
vista.

Há quem acredite (como este mo-
desto escriba) que no Brasil quase tudo
tem um certo caráter infanto-juvenil e
amadorístico, aí incluídas as coisas
mais graves e mais sérias, como a
revolução social e as esquerdas ditas
revolucionárias.

Será isto por que os brasileiros são
jovens demais e imaturos? Ou será que
a própria revolução é, em si mesma,
necessariamente imatura, obra de ima-
turos, e só amadurece depois de insta-
lar-se no poder e transformar-se numa
burocracia arrogante e prepotente?

Mortimer J. Adler esquecéu-se de
aue há pessoas que não amadurecem
(não aprendem) nunca. E há ainda as

|ue, na velhice, chegam a uma segun-
infância e põem-se a repetir as

travessuras políticas dos moços — co-
mo o grande Bertrand Russell, ou o
Sartre dos últimos anos. Isto, para não
falar dos exemplos catastróficos de
Ronald Reagan, ainda agora, e de
Mao Zédong, há 20 anos. Juventude
tem cura, velhice não.

Melhor é ficar com Millôr Fernan-
des: as pessoas nascem cultas. Nem
todas, é claro.

Negociação e sua urgência

i Barbosa Lima Sobrinho

A 
Argentina não procurou fazer mis-
tério. Curvou-se, desde logo, à

orientação do Fundo Monetário Interna-
ciònal. O Brasil tomou caminho diferen-
te. Falou mal do FMI e combateu a sua
influência, sem levar em conta a sua
natureza de xerife das finanças mundiais,
tal como havia sido desejado pela confe-
rencia de Bretton Woods. Seu destino era
mesmo o que lhe vem sendo atribuído, o
de dar atestados de bom comportamento
aos. devedores que pretendessem acertar
a sua posição, em face dos bancos respon-
sáveis. O mundo estava dividido em dois
blocos, o dos que tinham créditos a
vencer, e o dos eternos devedores, que
compõem o chamado Terceiro Mundo. E
quando se esperava uma atitude mais
firme e coerente do Brasil, em face de
suas declarações anteriores, o que se vê é
uma posição hesitante, que leva até a
supor que a extinção do Banco Nacional
de Habitação poderia interessar, e como-
ver, os oráculos do Fundo Monetário
Internacional.

Na verdade, o programa do Fundo
não é assim tão pormenorizado. O que
èlé reclama são medidas de qualquer
natureza, que possam reduzir o déficit
público, que leva o nosso país a emitir
sem descanso e a entupir o mercado de
títulos da dívida pública nacional. O que
não, chega a ser culpa do atual Governo,
pois que, na verdade, é a mesma política
que se vinha fazendo nas administrações
anteriores. Que autoridade, por exem-
pio, pode ter o Sr. Delfim, para deblate-
rar contra normas a que nunca deixou de
obedecer?

O caso do Banco Nacional da Habita-
$áo não era o único a que se reportava o
programa do atual Governo. Não sei se
foi o Funaro, ou algum de seus assesso-
r;es, que falou na necessidade de chegar a
alcançar uma economia de não menos de
31 mil demissões, que deviam resultar de
não"sei quantas autarquias suprimidas.
Creio que foi a piedade que livrou da
publicação os decretos-leis que, pelo tem-
po em que estão sendo estudados, de-
viam encher não sei quantas páginas do
Diário Oficial. Piedade mais pelos com-
positores do jornal do Governo, do que
pela sorte dos funcionários demitidos.
Embora não se chegasse a examinar se se
tratava de atos acabados, ou se viriam a
depender da decisão de outros poderes,
vamos dizer o Judicário. Porque muitos
desses funcionários já conquistaram esta-
bilidade, pelo tempo de serviço público
desempenhado. Aqui haveria campo pa-
rà divergências entre os tecnocratas do
Executivo e os juizes que vêm defenden-
do direitos dos demitidos. E como se
trata de nomeações antigas, seria prová-
vel que não fossem poucos os que con-
quistassem a garantia da estabilidade. A.
que ficariam reduzidas as 31 mil demis-
sões propaladas, na esperança de que
lavassem o Fundo Monetário a sorrir e a
apresentar votos de confiança?

'Nem creio que se tenha feito cálculo
aproximado do que poderiam represen-
tar, em função do déficit existente. Por-
que não falta quem nos diga que se
tratava de uma quantia irrisória, muito
longe da extinção do sinal vermelho nas
contas do Governo. Tanto mais quando
não háveria tão-somente cortes. Tratava-
se, também, de aumentar despesas, com
a transferencia de órgãos administrativos,
em substituição das autarquias, para
exercerem algumas das funções que esta-

vam a elas atribuídas. Teriam que se
mudar para Brasília, que exigiria, natu-
ralmente, ajuste de ordenados, dadas as
condições peculiares da Nova Capital,
cuja eficiência depende do número dos
automóveis disponíveis. Sem falar que a
crise de habitações, em Brasília, trouxe
para o serviço público um déficit avaliado
em três mil apartamentos ou casas de
residência. Como resolver esse problema
senão à custa de dinheiro, acrescentando
essas novas despesas ao déficit que se
procura combater, paradoxalmente, por
meio de novas despesas?

E ainda não seria tudo. Essas autar-
quias ameaçadas, ou incluídas no cálculo
das 31 mil demissões das declarações do
Sr. Funaro, ou de seus assessores, susten-
tam-se com taxas que, na maioria dos
casos, são suficientes para as cobertura
de suas despesas. A extinção não acarre-
taria, honestamente, a supressão dessas
taxas? Algumas até dão saldos, como se
verificaria num estudo isento de paixões e
de preconceitos. Para que fossem cober-
tas com a verba do serviço público,
teríamos, naturalmente, aumento e não
redução do déficit público.

Não é por outras razões que comba-
temos soluções arquitetadas no sigilo da
tecnocracia, que costuma partir mais dos
resultados que imagina do que da presen-
ça de uma realidade inelutável. Há enor-
me influência de tendências utópicas nos
que se acreditam donos dos fatos, ou que
terão nelas umaTfamulagem cordata e
prestimosa. E quando a realidade não
abona os seus cálculos, não fazem outra
cousa do que se queixar dos fatos. Como
se o destino ou a obrigação deles fosse
contribuir para a glória dos tecnocratas.
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Eta, língua disgranida!,
Alfonsín não entende nada:
Porta é maior que portão
Pois não quer dizer que sim
Pois sim quer dizer que não

Mas se Sir Ney diz que sim
.E Pires dita que não
Alfonsín entende tudo:
Farda é mais do que fardão.

Flores de estufa

Luiz Paulo Horta

JOÁO 
Máximo, no Caderno B de quinta-feira, contou

a história formidável do japonês que veio ao Brasil
para 

"importar", em discos, a nossa música popular; e
acrescenta a informação de que já há, cm Tóquio, 10
casas comerciais especializadas cm MPB.

Na área clássica, o movimento não é menor. Os
pianistas Clara Sverncr e Miguel Proença acabam de
regressar do Japão, onde tocaram e foram convidados a
sc apresentar de novo. Espírito poético, iniciada cm
filosofias orientais, Clara voltou embebida dos climas e
cenários da vida japonesa, da cortesia de uma civilização
antiga que transforma tudo em ritual e que desenvolveu
a um grau surpreendente o senso estético da vida.
Miguel, artista doublé de homem prático, fornece núme-
ros: sua visita foi programada pela associação de profes-
sores de piano do Japão, que engloba 8 mil professores
(não c de admirar que no concurso regularmente promo-
vido por essa associação concorram, cm média, 10 mil
pianistas, sem prejuízo de um grau mínimo de qualida-
de). Miguel também encontrou cm funcionamento uma
Sociedade Villa-Lobos, que começou a preparar as
comemorações do centenário (1987) muito antes de tudo
o que foi feito no Brasil.

Vê-se agora como o mundo ficou pequeno. O Brasil
sempre exportou pianistas; mas nunca para tão longe.
Não há muito tempo, a filosofia oriental seria apenas
exotismo no Ocidente; e o Japão não consumiria tão
furiosamente a música e outros produtos ocidentais.

É como se uma barreira invisível tivesse sumido de
vez. Estamos em pleno regime de trocas — e é fácil
perceber o quanto isso tem de saudável e estimulante.
Mas o tráfego não é o mesmo nos dois sentidos. A
apropriação da cultura ocidental pelos japoneses é um
processo maciço.

Aqui no Brasil, ainda estamos presos a uma postura"defensiva". Queremos "proteger" a cultura nacional da

invasão de fora; olhamos para o estrangeiro, às vezes,
como os japoneses teriam olhado, há 100 anos, para os
barcos do almirante Peary, que romperam um isolamen-
to (japonês) de quase três séculos.

Cada caso é um caso. A cultura japonesa é muito
antiga. Os japoneses se trancaram por 200 anos para"protegê-la". Esse isolacionisrno deu mau resultado. O
Japão do século XIX descobriu de repente o seu atraso;
saiu correndo atrás do Ocidente; tornou-se arrogante-
mente poderoso; perdeu a guerra de 39-45; e agora
engrenou uma segunda corrida, mais bem sucedida que a
outra, sobretudo porque fundada nos valores da paz.

No Brasil, a história apenas começa. Não temos
grandes experiências nem de rejeição nem de aceitação
de valores alheios (o Brasil de 1900 chegou a ser bastante"europeu"; mas este era o Brasil do Rio de Janeiro e São
Paulo, enquanto lá no interior o Conselheiro doutrinava
os seus jagunços).

O curioso — o perturbador — é a coincidência, no
Brasil, de um forte impulso de crescimento aliado ao
sonho da auto-suficiencia. Queremos crescer, e muito;
mas sem maior interação com o mundo exterior. Nesse
ponto introduziu-se um sofisma: argumenta-se com a
cultura de massa para afirmar que o Brasil já aceita, do
exterior, muito mais do que deveria aceitar. Mas, e
quanto à cultura que conta? Haverá, por exemplo,
verdadeiro interesse em saber o que está acontecendo no
Japão — ou nos grandes centros culturais da Europa e
dos Estados Unidos?

Aqui no nosso Estado, o período de governo que
termina exibiu uma postura freqüentemente desdenhosa
face ao que se poderia chamar de uma cultura "universa-
lista". Em relação à música clássica, não faltou quem
dissesse que ela "não 

pertence à nossa tradição cultural".
Aonde levará esse raciocínio? Evidentemente, a

uma cultura anêmica por falta de polinização. Sugaremos
eternamente as nossas "matrizes"; até que elas se
tornem estéreis, como essas famílias reais européias que
casam sempre entre si.

Ou será que basta desejar um resulta-
do para que ele se apresente, com uma
docilidade exemplar? Como nessa ques-
tão da dívida externa, quando não faze-
mos outra cousa do que esperar conces-
sões dos próprios banqueiros, interessa-
dos na cobrança da dívida total, com os
juros extorsivos com que ele veio cres-
cendo, indiferente ao destino dos povos
sacrificados. Onde já se viu banqueiros
fazendo concessões? Nos últimos anos,
não tenho feito outra cousa do que recor-
dar Sliylock, que pouco se importava com
a moite do devedor, se cumprida a exi-
gência contratual da libra de carne, corta-
da o mais perto possível do coração. A
lição magnífica está em Shakespeare, no
Mercador de Veneza. Pois Sbylock não é
mais do que o retrato dos credores.

Que restará aos devedores? Implorar
piedade, mesmo que o pagamento impor-
te, como dizia Tancredo Neves, na misé-
ria do povo, tese que o presidente José
Sarney adotou com a mesma sinceridade
e a mesma energia? Não será também
fantasia esperar a boa vontade dos credo-
res? Ou devemos ter a coragem de dizer
realmente o que podemos pagar, sem o
sacrifício do povo brasileiro, e esperar
que os banqueiros digam se aceitam as
nossas cláusulas ou se preferem a morató-
ria? Porque, nesse caso, a moratória será
realmente unilateral, por decisão dos
próprios banqueiros. Tanto mais que, na
verdade, náo estaremos fazendo mais do
que interpretar o sentido das concorda-
tas, colocado entre duas alternativas: ou
o pouco possível, ou o nada de quem não
deseja chegar ao sacrifício, ou a fome de
um povo, que não concorreu, de modo
algum, para o gigantismo da dívida, con-
traída, toda ela, a sua revelia.

A CUT se esqueceu de Jânio

Ricardo A. Setti

Coisas da politica

r-

Ecomo 
os vampiros. Dizia-sc de Richard Nixon

quando ele se elegeu presidente dos Estados
Unidos em 1968: a única maneira de fazê-lo desapare-
cer é cravar-lhe uma
estaca no coração. O
conservadorismo cin-
zento de Nixon fora
derrotado oito anos
antes por John Kenne-
dy nas eleições presi-
denciais e massacrado,
depois disso, em uma
canhestra tentativa de
voltar à tona elegendo-
se governador da Califórnia, mas ele acabou Instalado
na Casa Branca, derrotando o liberal Hubert Hump-
hrey.

Pois bem, no Brasil, se fôssemos buscar um
político equivalente para a mesma metáfora, o prefei-
to de São Paulo, Jânio Quadros, seria candidato
imbatível à vaga. Mesmo assim, alguns de seus
inimigos naturais incrustrados em organizações como
o PT e a CUT ainda não tiveram qualquer interesse
em abastecer-se de estacas, talvez por não terem
conferido às salientes presas do prefeito a atenção que
elas merecem. Em 1983, mal se instalara no Parque
do Ibirapuera o prefeito Mário Covas, do PMDB e de
impecável currículo liberal, vociferantes comandos
petistas não hesitaram um só minuto em promover
acampamentos de desempregados nas proximidades.
Covas, que realizou uma das gestões mais abertas da
história de São Paulo às reivindicações e ao diálogo
com os movimentos populares, com e sem aspas, não
teria dali para frente trégua com o PT e a CUT —
que, agora, tem deixado correr solta a carrancuda
administração de Jânio.

O prefeito, de fato, mantém uma invariável
rotina de arrogância imperial: no varejo, aprova
projetos por decurso de prazo na Câmara Municipal,
recusa-se a receber líderes comunitários, remove
favelados virtualmente à força. No atacado, realiza
uma administração grotesca por sua incompetência
em atacar um único dos feios problemas de São Paulo
que seja. O PT e a CUT em São Paulo, porém, têm
invariavelmente considerado mais fácil hostilizar o
PMDB, que está no governo estadual, e esquecer
Jânio.

Ledo engano. Basta constatar o que aconteceu a
frustrada greve geral de sexta-feira. Até poucos dias

antes da data marcada, o prefeito, no melhor de seu
estilo errático e desconcertante, pareceu ignorar a
convocação da greve, continuando no normal exerci-
cio de suas preocupações prioritárias ainda no começo
da semana, por exemplo, ele havia decretado uma
implacável perseguição a carrinhos de pipoca cm toda
a região da Avenida Paulista. Pará o dia da paralisa-
ção, porém, Jânio sacou do bolso e acionou o gatilho
de uma arma que se revelou tão eficiente quanto os
tanques e tropas do general I./eónidas Pires Gonçal-
ves, que se materializaram na Central do Brasil, no
Rio, ou na Companhia Siderúrgica Nacional, em
Volta Redonda: a caneta com que dispara decretos de
seu gabinete.

A esferográfica do prefeito atacou o plexo solar
do êxito de qualquer greve: os transportes. Antes da
greve, Jânio deixou prontos decretos que, se remete-
ram ao espaço os limites de reajuste do Plano
Cruzado, fizeram brilhar simultaneamente os olhos
de motoristas e cobradores da CMTC, a empresa
municipal de ônibus, das 33 empresas particulares
concessionárias de transporte coletivo e de seus
proprietários. Eram decretos que disparavam um
astronômico aumento de 133% nos preços das passa-
gens de ônibus — fazendo-os pular de CzS 1,50 para
Cz$ 3,50 —, que aumentaram em 30% os salários dos
empregados da CMTC e, finalmente, que autoriza-
ram os empregados das empresas particulares a terem
seus salários equiparados aos dos motoristas e cobra-
dores da empresa municipal, o que significou um
aumento de 70%. A condição única e inamovível para
que fossem assinados era a de que não houvesse
greve, e isso foi comunicado ao sindicato da categoria
na exata manhã da véspera da greve.

Antes disso, Jânio conferenciara sigilosamente
com um emissário de Brasília, seu ex-secretário
particular à época de sua efêmera presidência — o
governador do distrito federal, José Aparecido — e
tinha trocado figurinhas com o secretário de Seguran-
ça do estado, Eduardo Muylaert, a quem pediu
garantias da polícia para que motoristas e cobradores
trabalhassem. O resultado foi que, ao raiar da madru-'
gada da sexta-feira, a enorme e maciça presença de
ônibus em todos os quadrantes de São Paulo foi a
senha para que, gradativamente, uma imensa legião
de portas do comercio e da indústria começassem a se
abrir. A partir daí, a greve no coração industrial do
Brasil estava liquidada.

Da próxima vez, seria bom que a CUT e o PT se
lembrassem de que Jânio existe.

Ricardo A. Sottl é editor regional do JORNAL DO BRASIL em Sâo
Paulo.
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Geraldo Mayrink

São Paulo — As reivindicações
trabalhistas coletivas nasceram no dia
em que dois bêbados ingleses, cansa-
dos de serem repelidos individualmen-
te pelo patrão, foram procurá-lo cm
dupla, na esperança de que outros se
juntassem a eles, e o fato insólito —
naquele tempo as mulheres eram puni-
das nas fábricas por faltarem ao traba-

' lho em dia de parto — foi anotado por
intelectuais e divulgado pela imprensa.

Hoje, como "a maioria dos repór-
tcres é simpática aos trabalhadores e
aos sindicatos" e o jornalista disposto
a escrever "espontaneamente alguma
coisa a favor do capital ainda está para
nascer", sai nos jornais que "os traba-
lhadores são todos uns ", quando
o porta-voz patronal quis dizer "acho

justa as reivindicações dos trabalhado-
res". Como não se podem eliminar os
jornais, porque alguém notaria, nem
os jornalistas, porque estes notariam,
fica a dúvida: que fazer?"No estágio atual em que se en-
contra o sistema de relações trabalhis-
tas, ambos os lados são inexperientes,
têm medo recíproco e, quanto à convi-
v.cncia diária, sentem-se mais perdidos
do que surdo em terremoto", diz o
consultor de empresas Júlio Lobos,
autor de um livro "que declara guerra
ao ativismo sindical", segundo sua edi-
tora, que poderá ser encontrado hoje
em todas as livrarias.

É o Manual de guerrilha trabalhis-
ta — para gerentes e supervisores (Me-
lhoramentos, 143 páginas, Cz$ 89,00).
Nele, o autor, chileno de 44 anos
radicado no Brasil há dez, prova que
entende do que está falando — mas é
do tipo que "entende errado", como
diria um sindicalista apressado. PhD
em relações trabalhistas pela Universi-
dade Cornell, em Nova Iorque, Lobos
está do outro lado do muro, assesso-
rando 14 das maiores empresas do
país, entre as quais a Petrobrás, a
Telebrás, a Andrade Gutierrez, a Co-
ca-Cola e o Citibank.

Autor de outros cinco livros, todos
sobre gerenciamento e relações traba-
Ihistas, Lobos procura agora tratar

O manual de greve
{o do ioimigo)
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com humor e leveza os conflitos inva-
riavelmente carrancudos e pesados da
luta de classes. Lindo pelos ativistas de
porta de fábrica, a quem ele dedica
várias páginas, Lobos poderia até ser
confundido, pois Manual de guerrilha
trabalhista, ao contrário do que seu
título sugere, não é um guia de sobre-
vivência para gerentes aflitos em mo-
mentos de greve, mas uma sátira diver-
tida e às vezes impiedosa à própria
classe de trabalhadores a qual é desti-
nada.

Assim, o gerente — "imprensado
diariamente entre pressões superiores
e reivindicações vindas de seus subor-
dinados, responsável por tudo e des-
frutando de autoridade para quase
nada" — é o tipo do profissional que
descobre pelo rádio que está cm greve,
pensa em Bear em casa mas entra no

trabalho pela porta dos fundos, para
fugir dos piquetes, passando o dia sem
entender nada e sem ter o que fazer,
chegando ao fim do expediente, que
não houve, perguntando se valeu a
pena. Talvez ele tenha sido antes um
ativista, sugere Lobo:

— Usa-se de cooptação — que o
povo chama de corrupção — quando
as ameaças aos ativistas não deram
certo, premiando-os com aumentos,
ou viagens ou promoção. Nada melhor
para destruir a personalidade de um
ser humano que fazer dele um gerente.

Para Lobos, a legislação trabalhis-
ta brasileira — "considerada um mo-
delo pelos suíços há mais de meio
século, embora não fosse cumprida"
— e especialmente a Lei n° 4.330, ou
lei de greve, são tão anacrônicas que,
embora pretendam "regulamentar" os

movimentos, na verdade tratam de
impedi-los. Diz ele.

— A greve é uma agressão, uma
violência. Como tal, não pode ficar o'
tempo todo ao alcance de qualquer
um. O problema é que, no Brasil, a lei
é um exagero, agressão e também
expediente de negociação. Para que
exista negociação as partes envolvidas
na disputa devem, entre outras coisas,
demonstrar capacidade de se causar
dano mutualmente. Do contrário, uma
das partes domina a outra em pouco
tempo. É, sendo isto previsível, para
que perder tempo em negociar?

Por isso, o jogo pesado entre pa-
trões e empregados jamais é atenuado
pela razão ou pelo direito, mas pelas
palavras de um pensador citado por
Lobos logo na primeira página do
livro, Al Capone: "Pode-se obter mui-
to mais com boas palavras e um revól-
ver na mão do que somente com boas
palavras". Em situação tão desfavorá-
vel, a estratégia do ativista sindical
brasileiro só pode ser comparada a dos
vietcongs, guardadas as proporções: —
iludir, cuspir no olho do outro, fugir,
xingar a mãe e outras coisas do gênero
corintiano.

Lobo analisa as comissões de fábri-
cas, os juizes — descritos num capítulo
hilariante, os Xerifes da Lei — e os
vários tipos de greve, como a Pipoca
(miniparalisações de 30 minutos, que
podem ser anuladas com paralisações
patronais de 5 minutos, "tirando a
graça da brincadeira") ou a Selvagem
(que requer uma consultoria japonesa,"dessas que pregam a teoria gerên-
cia participativa e ginástica matinal").
Nem sempre existe corretivo para a
greve. Seu objetivo no livro, diz Lo-
bos, foi por isso estimular o gerente a
"ocupar preventivamente posições
vantajosas no campo de batalha traba-
lhista e capacitá-lo para retaliar a altu-
ra se atacado for". Será?

O autor explica que já pacifistas
ilustres como Napoleão Bonaparte,
Hitler e Gualtieri nos diziam: "Se

queremos a paz, prepara-te para a
guerra" (particularmente quando vai
ter guerra mesmo) portanto...

A primeira greve 
de um

sindicalista conservador
Foto de Isaias Feitosa

São Paulo — Com 73 anos de idade e 34
de movimento sindical, passados sem um
confronto sequer com os mais díspares go-
vernos, hoje ele torce o nariz, levanta os
ombros com um ar de quem não possui outra
alternativa e diz: "Entramos em greve". O
Plano Cruzado II conseguiu levar o mais
antigo sindicalista brasileiro em atividade,
Antonio Pereira Magaldi, a dirigir um movi-
mento paredista.

Ele é o presidente da União Sindical
Independente — USI —, a terceira central
sindical do país que mobilizou os trabalhado-
res para a manifestação da última sexta-feira.
De coloração conservadora a USI congrega
600 sindicatos do setor de serviços, por sinal
os de menor índice de adesão à greve geral.

Homem de mãos finas e escrivaninha de
trabalho praticamente limpa, mas com a
plaquetinha insinuadora, "chefe meditan-
do", Magaldi ficou famoso na história do
trabalhismo quando criou o MSD — Movi-
mento Sindical Democrático.

Eu criei o MSD, em 1961, justamente
para nos diferenciar da CUT e da CGT
daquela época, que eram infiltradas por
comunistas — reelembra Magaldi. Ele, na
verdade, adentrou a seara sindical em 1952,
quando se elegeu presidente do Sindicato
dos Farmacêuticos. Em 1961 passou para a
presidência da Federação dos Comerciários.

A postura desse veterano sindicalista foi
e sempre será, segundo ele próprio, de"defender um sindicalismo sem política, pois
essa enfraquece a ação sindical". Um eméri-
to acumulador de cargos — é ainda Io vice-
presidente da Confederação dos Comerciá-
rios — o atual presidente da USI navegou
tranqüilamente nos 20 anos de regime mili-
tar, não sendo incomodado e nem incomo-
dando.

Com a Nova República a política
voltou para o movimento sindical e a CUT,
que é PT, e a CGT, que é PMDB, voltaram
ao nosso cenário destaca Magaldi.

Por ironia do destino, porém, ele e sua
corrente sindical, que sempre foram bem
tratados pelo governo, passaram a ser des-
prezados pelo Ministério do Trabalho. Ape-
sar do dr. Tancredo haver dito que o movi-
mento sindical legalizado seria ouvido, o
ministro do Trabalho Almir Pazzianotto so-
mente conversava com a CUT e a CGT",
afirma aborrecido Magaldi.

Antonio Magaldi, da USI

Foi, inclusive, em função desse desprezo
oficial, que o setor do movimento sindical
que se enquadra nas definições de Magaldi
decidiu criar há um ano uma 3a central
sindical, a USI (a entidade abriga além dos
600 sindicatos do setor de serviços, mais 9
confederações e respectivas federações).

Ao que tudo indica, porém, a ironia do
destino passou a permear constantemente a
vida de Magaldi, pois ele que foi contra a
política no movimento sindical, dirigiu uma
greve essencialmente política, de protesto."As reações das bases que recebi em função
do Cruzado II, a falta de diálogo com o
governo e o alcance que o pacote teve em
toda a sociedade, nos levaram a tomar essa
posição", argumenta o dirigente sindicai.

O veterano sindicalista atualmente até
sorri ante o que chama de aparentes contra-
dições e produra falar "duro" quando a ele
perguntam sobre negociações. "Só depois do
dia 12 (amanhã) poderemos sentar para
negociar e esse pacote precisa cair", diz
Magaldi sob a proteção cívica das bandeiras
paulista e brasileira e o retrato solene do
presidente Sarney. Mas, com os olhos bri-
lhando, de quem aos 73 anos vai fazer sua
primeira estripulia, diz: "Essa foi a minha Ia
greve".
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Pingüim vira atração

Ak Brasilr©

Um pingüim vem chamando a atenção deq^em
passa pela Avenida Brasil 8351, em frente à praia
de Ramos.
O pingüim está na fachada do Bonzão Construção
e, pelo seu tamanho, já se tem uma idéia da dimen-
são da loja, onde existem mais de 16.000 produtos
para quem quer construir ou reformar a casa. Só de
passear por lá, o consumidor sai com mil idéias na
cabeça.
Vale a pena conhecer o Bonzão Construção da
Avenida Brasil.
Em tempo: Bonzão Construção tem mais dois
endereços: Avenida Suburbana 2341, perto da es-
tação do metrô de Maria da Graça, e na Barra da
Tijiica.no Casashopping.

Fachada do Bonzão Construção na Av. Brasil

MA DIGESTÃO?

Não fique engolindo sapos na hora de construir ou
reformar sua casa. No Bonzão Construção você
encontra tudo o que precisa em um só lugar. Bonzão
Construção: onde você vê, escolhe e leva tudo na hora.
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PISOS
ELIANE
Pescara 20 x 20
extra nt2 117,00
Nazaré 20 x 20
extra m2 125,60
Ravena 20 x 20
extra m2 130,00

SÃO CAETANO
Firenze 20 x 20
extra m2 114,00
Rodes 20x20
extra m2 112,00

Terra Gres extra 20x20
m2 a partir de  333,20

Caquinho esmaltado
m2 a partir de 30,00
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385
Alarme Residencial
contra roubo 1.530,00

Soquete Fotoeletro
de 163,00 p/ 131,00

Cimentcola Quartzolit
Branco - Saco 25 Kg
de 148,00 p/130,00

AZULEJOS

CECRISA
Varsóvia 15 x 15
extra m2 97,00
Tobagó 15 x 15
extra m2 103,50
Calcutá 15 x 15
extra m2 97,00

ELIANE
Catanduvas CZ 15x15
extra m2 82,20
Capinzal VR 15x15
extra m2 82,00
Luana 15 x 15
extra m2 85,20

KLABIN
Relevo Frutas 15x15
extra m2  83,20
Cerca Viva 15 x 15
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Ricardo Kotscho

São Paulo — "Mataram um operário
em frente à Mariangela." Ainda não
havia rádio naquela São Paulo de 300 mil
habitantes em julho de 1917, mas no
boca-a-boca feito de muitos sotaques es-
trangeiros a notícia correu célere e atra-
vessou a.cidade do Brás ao Ipiranga,
onde moravam os Abramo, no meio de
uma chácara de 100 mil metros quadra-
dos com horta, pomar e criações várias,
incluindo um imenso pombal, que terá
um importante papel nesta história, como
se verá mais adiante.

O menino Fúlvio, um dos cinco filhos
do corretor de café Vicente Abramo,
tinha então oito anos, mas já entendia as
razões da aflição que tomou conta de
toda a família. Desde junho, a cidade
vivia agitada com uma sucessão de greves
e seu avô materno, Bortolo Scarmang-
nan, era um dos líderes do nascente
movimento anarco-sindical.

O estopim
A morte do sapateiro espanhol José

Inegues Martinez, de 21 anos, assassina-
do com uma bala no estômago em meio a
um conflito entre grevistas e policiais
diante da tecelagem Mariangela, um dos
tentáculos do grupo Matarazzo, no Brás,
foi o estopim.

Começava ali, na esquina das ruas
Monsenhor Andrade e Bucolismo, en-
quanto o corpo do operário morto era
levado para sua casa na Caetano Pinto,
alguns quarteirões acima, a primeira re-
belião operária no Brasil — aquela que
até hoje é considerada pelos historiado-
res como a mais ampla e bem-sucedida
greve geral já deflagrada no país.

Às vésperas de uma nova tentativa de
greve geral, o sapateiro e jornalista apo-
sentado José Cubero, 59 anos, durante
muito tempo companheiro de trabalho de
Edgar Leuenroth, o principal líder do
movimento de 1917, voltou ontem à Rua
Monsenhor Andrade e encontrou a tece-
lagem Mariangela exatamente como era
naquele tempo, só que desativada.

Cubero conheceu Leuenrth quando
trabalhava na fábrica de sapatos Cristal, a
duas quadras da Mariangela, e hoje, a
exemplo do também jornalista Fúlvio

Abramo, 77 anos, dedica-se a resgatar a
memória do movimento sindical brasi-
leiro.

Abramo é diretor do Centro de Do-
cumentação do Movimento Operário
Mário Pedrosa, criado em 1981, e Cubero
dirige o Centro de Cultura Social, funda-
do pelos anarquistas em 1933, fechado no
golpe de 1937, reaberto na redemocrati-
zação em 1945, novamente fechado após
o AI-5, em 1969, e com suas portas
abertas sem problemas desde o ano pas-
sado.

Edgar Leuenroth, descendente de es-
panhóis e alemães, morreu em 1968, com
86 anos. Gráfico, terminou a carreira
como jornalista, chefiando o arquivo de
redação do jornal O Globo, para onde
levou o amigo Jaime Cubero, que até
hoje mora no Brás e, como Abramo,
procura desmontar a história oficial para
recontar os acontecimentos de 1917 sob a
ótica dos operários.

Apesar de já se terem passado quase
70 anos, tanto o anarquista Cubero como
o trotkista Fúlvio Abramo encontram
semelhanças nas causas que levaram os
trabalhadores à greve geral em 1917 do
começo do século — em sua maioria
italianos, espanhóis, portugueses, ale-
mães e seus descendentes — reivindica-
vam a redução da jornada de trabalho,
aumento de 35%. Nos salários em razão
da alta do custo de vida, o congelamento
dos preços dos alimentos e a redução de
50% nos aluguéis.

Comitê proletário
Greves pipocavam por toda parte, no

Brás, na Lapa e na Mooca, os principais
centros industriais desenvolvidos às mar-
gens das ferrovias, mas a pauta de reivin-
dicações das ligas operárias formadas por
bairros só seria elaborada às pressas na
noite do dia 9 de julho, após a morte do
sapateiro, quando foi criado o Comitê de
Defesa Proletária.

O mundo estava em guerra e as
grandes empresas da época — Matarazzo
(alimentos, óleos comestíveis, metalúrgi-
cas, tecidos), Crespi, Jafet e Gambá
(todas indústrias têxteis) — se limitaram
a chamar a polícia. Quem negociava com
as ligas e uniões operárias era o italiano
Luís Apolonio, trazido ao Brasil pelos
Matarazzo para cuidar da segurança in-

São Paulo — Foto de Fernando Pereira
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Jaime Cubero mostra onde começou a revolta de 1917

terna das suas empresas e promovido por
Washington Luís a delegado da Ordem
Política e Social.

Como os produtos brasileiros, espe-
cialmente matérias-primas, alcançavam
melhores preços no exterior, o abasteci-
mento entrou em crise. Com a escassez e
as filas, proliferou o ágio — e os salários
não acompanhavam a escalada dos pre-
ços. Quando os seus 2 mil empregados
pediram um aumento de 20%, o comen-
dador Rodolfo Crespi simplesmente re-
solveu fechar seu cotonifício.

Durante uma manifestação de operá-
rios em frente ao Cotonifício Crespi, a 8
de julho, dois guardas civis foram feridos
a pedradas e a repressão aumentou, le-
vando à prisão de dezenas de líderes
sindicais e ao fechamento das entidades
de classe.

Em represália, um grupo de manifes-
tantes atacou no dia seguinte um cami-
nhão da Antárctica, jogando caixas de
cerveja no meio da rua e tomando, em
seguida, o rumo da tecelagem Marian-
gela.

A polícia já estava à espera e, quan-
do os tiros cessaram, Martinez estava
caído no chão, morto. Segundo a versão
oficial, a bala que matou o sapateiro teria
partido dos próprios manifestantes.

As semelhanças com fatos mais re-
centes não terminam aí. Os industriais
imediatamente se reuniram com o secre-
tário da Justiça, Eloy Chaves, que despa-
chou o delegado geral Tirso Martins
para, junto com Luís Apolonio, propor
uma trégua aos líderes operários, uma
espécie de pacto social da época.

Mas, no dia seguinte, a cidade ama-
nheceu com 15 mil operários em greve.
Embora tivessem sido proibidas manifes-
tações durante o enterro do sapateiro,
mais de 10 mil pessoas romperam os
cordões de isolamento e acompanharam
o cortejo do Brás até o cemitério do
Aracá, no bairro da Consolação, do ou-
tro lado do velho centro da cidade.

Ao meio-dia, a cidade estava comple-
tamente parada e logo começavam a
chegar adesões de ligas do interior, do
Rio de Janeiro e de outros estados. No
Rio, o movimento era liderado pelo ope-
rário gráfico João da Costa Pimenta.

— O Pimenta lembra um pouco o
Lula, na sua lealdade à classe trabalhado-
ra. O Lula representa com mais veemên-
cia a necessidade histórica de tomada do
poder pela classe operária. Mas o Pimen-
ta era um sábio, porque naquele tempo o
mais importante era organizar a classe
trabalhadora e não disputar uma fatia do
poder, como ocorre hoje — diz Fúlvio
Abramo.

Controlando a cidade
Ele lembra que o Comitê de Defesa

Proletária "era tão poderoso que contro-
lava a entrada e saída de alimentos da
cidade, organizava o racionamento e pra-
ticamente ocupou o lugar do governo
durante quase uma semana". Os trans-
portes também passaram a ser controla-
dos pelo Comitê e Abramo se lembra que
a família ficou sem sair de casa durante a
greve. Como seu pai era um liberal
italiano bem relacionado com os quatro-
centões paulistas, na Chácara do Ipiranga
a vida seguiu sua rotina, sem maiores
problemas. A única preocupação era com
o avô, um velho anarquista, companheiro
de Leuenroth, que vez ou outra ia se
refugiar lá.

— Passamos muitos dias só comendo
coelhos, pombos e polenta. Não . havia
farinha, mas tinha fubá. Não passamos
fome. Só que quando a greve acabou, o
nosso pombal tinha desaparecido porque
os vizinhos também precisavam comer —
recorda Abramo. No fim, ele só consta-
tou uma baixa na família — a cadela
Viena, abatida pela polícia porque era
muito brava e assustava os vizinhos.

Dono de uma pequena fábrica de
bolachas sem nome, o avô Bortolo aca-
bou ganhando tanto dinheiro que entrou
em conflito com suas convicções anar-
quistas. Foi para a Itália, gastou todo o
dinheiro e voltou para começar túdo de
novo.

Trabalhava-se naquela época até 16
horas por dia e o regime era igual para
todos, mulheres e crianças a partir de 8
anos. Após cinco dias de greve geral,
saques, conflitos entre a polícia e os
trabalhadores, a cidade parada, chegou-
se a um acordo. Governo e empresários
resolveram atender a todas as reivindica-
ções do Comitê de Defesa Proletária:
jornada de oito horas, pagamento de
horas extras, idade mínima de 14 anos
para ingressar no mercado de trabalho,
redução das tarifas de bonde etc.

Nenhuma delas, porém, seria
cumprida e, nos dias seguintes, Iqvas de
operários europeus foram deportados pa-ra seus países de origem, enquanto os
nativos iam para a prisão. Edgar Leuen-
roth passou seis meses na cadeia, foi
absolvido pela Justiça e escreveu O que é
o marxismo ou bolchevismo, em parceriacom Hélio Negro, no qual mostra com
números as razões que levaram à grevede 1917:

— Cinqüenta por cento dos chefes
de família ganham, nas cidades e nos
campos do Brasil, salários que variam
entre 805000 (80 mil réis) e 120$000 (120
mil-réis). Uma família composta de.mari-
do, mulher e duas crianças, gastando o
estritamente necessário, precisa pelo me-
nos, de 200S000 (200 mil réis).

Hoje, seu seguidor Jaime Cubero,
enquanto caminha novamente pela Rua
Monsenhor Andrade, onde não ia há
mais de 30 anos, não se conforma vendo
muitas velhas fábricas com as portas
fechadas e os operários vivendo os mes-
mos problemas do seu tempo.
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Sistema de crédito

facilita a vida

do consum idor

Um sistema especial de crédito simples e

rápido vem facilitando a vida do consu-
midor carioca. Chama-se Crédito Ime-

diato Bonzão e é uma iniciativa pioneira
de mercado, através da qual o cliente do
Bonzão Construção pode comprar tudo

o que precisa para sua casa, com a segu-
rança e garantia de um sistema de crédito
na medida exata de suas necessidades.

HOROSCOPO

DO DIA

Período favorável à compra de mate-
riais de acabamento e construção.

Uma visita ao Bonzão Construção ali-
viará suas preocupações e realizará seu
sonho de reformar ou construir uma no-
va casa.
Resultados gratificantes o aguardam.
Acredite. O Bonzão garante.

Você sabia...
O Bonzão Construção tem mais de 16.000
produtos em exposição, para você escolher
com muito mais segurança tudo o que
precisa para sua casa.
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A Telecomunicações do Paraná S/A. —
TELEPAR, comunica que está aberta a TO-
MADA DE PREÇOS em referência, para con-
tratação de firma especializada na execução
de serviços de construção, extensão e melho-

Jràmento de redes telefônicas para a Superin-
, ^tendência Regional Norte — SUP/N, para as

seguintes classes de mão-de-obra: — L, B e C.
Apresentação das propostas: - dia 30 de

""'dezembro de 1986 ás 14h na Travessa Teixei-
ra de Freitas, nP 270 - 4P andar, em Curi-

jvtiba/PR.
Edital: - Disponível entre os dias 15 e 22 de

.. dezembro de 1986, (das 9h às 11h e das 13h
às 17h). Informações pelos telefones (041)""234-2478 e 223-4578 ou no endereço acima.

Quaisquer informações que se façam ne-
cessárias para o cumprimento deste Edital se-

-• rão prestadas na Superintendência Regional ,
- Norte, sita à Avenida Santos Dumont, nP

422, Bairro Aeroporto - Londrina/PR, ou
pelo telefone (0432) 22-2122 — ramal 70,
com o engP Silvio Pedro Vanzella.

Atraso de

TRE irrita

candidatos

^C,

_J

REVEILL0N EM
BUENOS AIRES
06 dias ¦ Saída 30/12. Principais atrações
turísticas em Buenos Aires e um
Reveillon com muita alegria. Incluindo
passagem aérea, hotéis com café da
manhã, passeios e traslados. P.Aérea
US$ 352,00 • P/Terrestre a partir de
US$ 104.00
COMPRAS EM
NEW YORK
11 dias • Saidas diversas. New York com
tempo suficiente para fazer compras e
conhecer as grandes avenidas, Central
Park, Catedral St. Patrick, Rockefeller
Center, Broadway, Estátua da Liberdade,
Chinatown, Greenwich Village. Visitas a
Washington D C e Atlantic City. P'Aérea
US$ 860,00-P/Terrestte US$ 566.00 (duplo).
REVEILLON NA
FLÓRIDA
12 dias -Saída 26 12. Começando por
Miami para conhecer: Coral Gables,
Coconut Grove, Hialeah, Sul de Miami,
Miami Springs, Biscayne Bay,
Universidade de Miami. Orlando, Cabo
Kennedy e Disney com todas as atrações.
P/Aérea US$ 750,00 ¦ P/Terrestre
US$ 487,00 (Apt° quádruplo).
DISNEY JÁ E DISNEY
ENTRE AMIGOS
Saídas: Janeiro e Fevereiro. Programas
especiais de 13 e 15 dias, visitando Miami
e todas as atrações da Disney World.
CIRCUITO EUROPEU
32 dias • Saidas: Dez., Jan., Fev. e
Março. Visitando sete países:Inglaterra /Holanda 'Alemanha1 Itália /
França'Espanha'Dinamarca. P Aérea
US$ 1.653,00 • P/Terrestre US$ 1.992,00
IApt° duplo).
REVEILLON-PARIS
LONDRES
12 dias • Saída 29/12. Conheça Paris e
suas atrações. Passe o Ano Novo no
famoso Restaurante Lido (jantar de luxo).
Continue a excursão visitando Londres
durante cinco dias. P Aérea US$ 1.949,00• P/Terrestre a partir de US$ 150,00.

Parlamentares se aposentam com 8 anos

Dois mandatos de quatro anos, consecutivos

ou não, bastam para garantir

pensão com reajuste automático, sempre

que o subsídio for aumentado

PMtihusmucAmbw
Copacabana: Av. Copacabana, 391-B - Tel.: 255-6897 -
Centro.: Av. Rio Branco, 124-A - Tel.: 231-1800 (PABX)
EMBRATUR 000.15.0041-7
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Os parlamentares são os únicos cidadãos
brasileiros a terem direito à aposentadoria com
oito anos de serviço — dois mandatos, consecu-
tivos ou não — e reajustes automáticos toda vez
que são aumentados os salários dos deputados
federais e estaduais. Para isso, descontam de
4% a 10% dos seus vencimentos para os
institutos de previdência da Câmara e das
Assembléias Legislativas.

Em alguns estados, o parlamentar não
precisa nem completar dois mandatos para ter
direito à aposentadoria. Se ao final dos primei-
ros quatro anos não conseguir se reeleger ele
pode pagar, de uma vez só ou mensalmente, a
contriouição previdenciária até completar o
tempo mínimo. A partir daí, recebe a aposenta-
dona pelo resto da vida e deixa pensão para a
viúva ou para os filhos menores.

No Rio, o Instituto de Previdência da
Assembléia Legislativa, Ipalerj, existe há 18
anos e tem 1 mil 700 associados, pis c aberto
também aos funcionários do Legislativo. Atual-
mente paga pensão a 80 ex-parlamentares e
para isso gasta por mês Cz$ 750 mil. Os
deputados descontam mensalmente 10% do
salário de Cz$ 27 mil.

Após oito anos de contribuição, o parla-
mentar fluminense tem garantido o direito de
receber, a título de aposentadoria, 30% dos
subsídios, ou seja, Czi 9 mil. A partir daí, a
cada ano de mandato ele tem direito a mais 3%.
Para receber integralmente o salário como
pensão, precisa de 30 anos de mandato.

Se o ex-deputado ganha um novo mandato
na Assembléia Legislativa, perde o direito à
pensão durante aquele período. Mas se for
eleito deputado federal, por exemplo, continua
ganhando. E aí passará a descontar para o
instituto de previdência da Câmara. Oito anos
depois ele estará recebendo duas aposentado-
rias como parlamentar: a da Câmara dos Depu-
tados e a da Assembléia Legislativa.

Este ano, dos 70 deputados da Assembléia
Legislativa do Rio, apenas 18 foram reeleitos.
Mas dos 52 que saíram, apenas 22 receberão
pensão do Ipalerj, segundo o presidente do
instituto, Carlos Dias. O Ipalerj ainda não
calculou quanto vai gastar a mais, mas é no
mínimo Cz$ 162 mil.

Em São Paulo, o funcionamento do insti-
tuto de previdência dos parlamentares é prati-
camente igual ao do Rio. Só que ainda é mais
liberal. Com os oito anos de contribuição o

Parlamentar 
tem direito à aposentadoria de

0% do salário, ou seja, passa a receber men-
salmente, por toda a vida, Cz$ 32 mil 350. Com
20 anos de atividade parlamentar ele tem direi-
to à aposentadoria integral: Cz$ 64 mil 700.

O ex-parlamentar paulista tem a aposenta-
doria reajustada toda vez que são aumentados
os salários dos deputados em exercício. A
pensão foi instituída no governo Paulo Egídio
Martins, entre 1975 e 1979. A mesma lei
instituiu aposentadorias também para os milha-
res de ex-vereadores dos 572 municípios do
estado, que com exceção das grandes cidades se
reúnem apenas uma vez por semana, alguns até
quinzenalmente. Foram beneficiados até os
vice-prefeitos, que passam quatro anos sem
função, apenas na chamada expectativa de
poder.

Em Pernambuco a aposentadoria é mais
modesta, à medida que é fixa: 10% do salário
real, que é de Cz$ 40 mil. No caso de o

parlamentar pernambucano não se eleger para
um segundo mandado, tem direito a uma boni-
ficação de Cz$ 8 mil durante seis meses.

Saúde excelente
A construção de um edifício de 26 andares

é o maior sinal de que a saúde financeira do
Iplemg — Instituto de Previdência do Legjslati-
vo de Minas Gerais — está cada vez melhor. Já
foram investidos na construção do prédio Cz$
16 milhões 972 mil e o instituto tem em
caderneta de poupança Cz$ 18 milhões 972 mil,
além de Cz$ 41 milhões 476 mil em certificados
de depósitos bancários. Esses investimentos
deram até. outubro um lucro de Cz$ 18 milhões
594 mil ao instituto.

São contribuintes compulsórios do Iplemg
todos os deputados em exercício do mandato,
que descontam 6% dos seus vencimentos atual-
mente fixados em Cz$ 42 mil. A Assembléia
Legislativa contribuiu, ao mesmo tempo, com
uma cota correspondente a 15% dos vencimen-
tos de cada deputado.

A Assembléia Legislativa da Bahia tem a
fama de possuir a mais rígida caixa de previdên-
cia parlamentar do país. A fama é confirmada
pelas queixas dos atuais deputados e, principal-
mente, dos que recebem as pensões. O ex-
deputado Orlando Spinola, depois de nove
anos de mandato, é o único que conseguiu até
hoje a aposentadoria integral. Adoentado, ele
recebe hoje da caixa de previdência pouco mais
de Cz$ 5 mil.

O parlamentar baiano desconta 4% do
salário de 40 mil e, caso não se reeleja para um
segundo mandato, recebe de volta a contribui-
ção que fez durante os quatro anos:

— Até o Plano Cruzado, essa devolução,
que já era irrisória, vinha corrigida. Agora, sem
correção monetária, ficou mais irrisória ainda
—diz o deputado Archimedes Pedreira Franco,
presidente da Associação dos Funcionários Pú-
olicos da Bahia.

Em Alagoas, o candidato Euclides de
Melo, do PMDB, primo do governador eleito
Fernando Collor, prometia acabar com o insti-
tuto de previdência da Assembléia Legislativa. cumpriu um mandato apenas e não se reelegeu

No fim da atual legislatura, por pouco
deputados e senadores não aprovaram um au-
mento de 110% nos subsídios para 87, o que
beneficiaria também os que recebem pensões.
Mas como todos os salários estão congelados,
eles temeram a repercussão negativa da medida
e deixaram a decisão para os parlamentares
eleitos. Com o aumento, o valor mínimo das
pensões passaria para Cz$ 13 mil 200.

Mas de qualquer maneira muitos parla-
mentares terão altos salários vitalícios. O cam-
peão de mandatos na Câmara, Manoel Novaes,
eleito seguidamente pela Bahia desde 1933, vai
agora receber Cz$ 2.4 mil. Entre os deputados
mais jovens que não conseguiram se reeleger,
Aírton Soares, de São Paulo, é o que receberá
mais: descontou para a previdência do Congres-
so durante três mandatos e terá um salário de
Cz$ 9 mil.

Em Santa Catarina, 112 ex:parlamentares
ganham uma média de Cz$ 11 mil por mês, mas
o próprio presidente do Instituto de Previdên-
cia e Assistência da Assembléia Legislativa,
deputado Octávio Gilson dos Santos, que está
no cargo há cinco anos, acha que 

"a pensão não
é vantajosa". Segundo ele, se os deputados
colocassem o valor da contribuição mensal na
caderneta de poupança ganhariam mais.

No Paraná, os deputados descontam Cz$ 4
mil por mês e os pensionistas estão recebendo
Cz$ 5 mil. A maior aposentadoria é de Cz$ 30
mil, para quem contribuiu durante seis legisla-
turas, ou seja, durante 24 anos. Apenas um ex-
deputado recebe a pensão total. Em Goiás a
situação é parecida e o deputado Larismar
Fernandes, depois de 20 anos como deputado,
resolveu não concorrer à reeleição. Ele diverge
do deputado Maguito Vilela, que desde 83 vem
tentando acabar com o instituto por achar a
pensão 

"imoral".
O instituto de previdência dos parlamenta-

res do Espírito Santo tem 91 associados e o
desconto é de 10% sobre os vencimentos,
fixados atualmente em Cz$ 45 mil mensais. Lá,
para ganhar pensão integral o deputado tem
que contribuir durante 28 anos. Mas quem

Mas Euclides não se elegeu, ficou como primei-
ro suplente. Só que ele deverá tomar posse
porque o novo governador deverá convocar
deputados eleitos para serem secretários:"Considero a aposentadoria dos parlamentares
uma afronta ao trabalhador, que precisa de 30
anos de serviço para se aposentar, e vou lutar
para acabar com o instituto", disse Euclides
Mello.

Pensão federal
Os deputados federais e senadores que

não voltarem ao Congresso em 87 também não
precisam se preocupar. Podem contar com uma
pensão de, no mínimo, Cz$ 6 mil 290 para o
resto da vida. Basta que tenha contribuído por
oito anos para o Instituto de Previdência dos
Congressistas, o IPC, do qual todos são sócios
obrigatórios.

Um dos primeiros deputados a procurar o
IPC para tratar da sua pensão foi o cacique
Mário Juruna, do PDT do Rio de Janeiro, que
não se reelegeu e será obrigado a pagar mais

3uatro 
anos de contribuições mesmo sem ser

eputado:
— Ele me pediu para explicar todos os

detalhes à mulher dele — disse Pedro Freitas,
diretor interino do instituto.

pode reaver o dinheiro descontado, em 12
parcelas iguais.

A Fundação de Previdência Parlamentar
de Rondônia é uma das mais novas. Foi funda-
da em agosto deste ano e os primeiros benefi-
ciados serão os 16 deputados estaduais que não
conseguiram se reeleger. Acontece que os des-
contos ainda não começaram a ser feitos nas
folhas de pagamento porque os deputados ain-
da não receberam seus salários de outubro e
novembro. O Executivo não teve dinheiro para
pagar.

Em Porto Alegre, o Fundo Estadual de
Previdência Parlamentar existe há 15 anos e
segundo o diretor-financeiro, deputado Porfírio
Peixoto, do PDT, "é apenas suficiente para dar
uma sobrevivência digna ao ex-deputado". No
Piauí, há um ano a Assembléia Legislativa
extinguiu o Instituto de Previdência e Aposen-
tadona — Inalpi — e o seu patrimônio financei-
ro, bem como as suas obrigações, passaram
para o Instituto de Aposentadoria e Pensões do
Estado do Piauí, órgão subordinado à Secreta-
ria de Administração. Os direitos e obrigações
do regime previdenciário parlamentar ficaram
regidos pela legislação da previdência estadual,
que segue o mesmo modelo da federal.
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TORRE RIO SUL

BOA, BONITA

E BARATA.
Já pensou em estar no melhor imóvel comercio

do Rio, pagando uma prestação igual ao aluguel?
Em 10 anos, com juros reais de 15% ao ano?
A SEMPAR vende conjuntos de 134, 200, 240,

até 1.400m2, com até 26 vagas na garagem, nas
condições que você acabou de ver.

Você será vizinho de empresas como a Merce-
des-Benz, a Brascan, a Coca-Cola, a Aracruz, a Tou-
lon, a Samello e muitas outras que já se mudaram
para o que há de melhor em segurança e conforto
em toda a cidade.

Não espere mais. A Torre Rio Sul é perfeita, mas
só será vendida para quem chegar primeiro.

SEMPAR. Imóveis especiais, nossa especialidade.

' Tone do Rio Sul. coni 4405 ~ D¦T ," Tel (021) 295 5577 ; ¦I' ia CRECI 2881 BNI - ¦

Recife — Qualquer estudan-
tc dc primeiro grau sabe que a
sorna de 3, mais 1 e mais 2 é
igual a 6. Sabe também que 15
mais 3 é igual a 18. Mas um dos
funcionários públicos requisita-
dos pelo Tribunal Regional
Eleitoral dc Pernambuco para
trabalhar na apuração dos vo-
tos de 15 de novembro e con-
fcccionar os mapas eleitorais
em folhas especiais de compu-
tação fornecidas pelo Serpro
lançou 15 no resultado da pri-
meira soma £ 8 no da segunda,
transformando contas de somar
em contas de subtrair.

Erros como esse, que chc-
gam aos milhares, estão cau-
sando inquietação e irritação
entre os políticos. Por causa
deles o TRE prevê que o resul-
tado oficial da eleição não sairá
antes do Natal. Como dezenas
dc deputados esperam o resul-
tado para saber se vão se ele-
ger, o nervosismo aumenta a
cada dia. A sala do Serpro
onde os mapas ficam guarda-
dos à espera de correção está
sendo chamada de "UTI da
classe política".
INCERTEZA

Em Pernambuco, votaram
este ano 2 milhões 963 mil 66
eleitores, cm 10 mil 468 seções.
Todas as urnas já foram apura-
das, mas 2 mil delas não tive-
ram seus resultados colocados
no computador por falhas no
preenchimento dos mapas.

Há uma grande incerteza a
respeito da formação das ban-
cadas da Câmara dos Depu-
tados e da Assembléia Legisla-
tiva. Sabe-se, por levantamen-
tos de tendências, que o
PMDB fará 12 deputados fede-
rais, o PCB um e o PFL 11.
Mas há uma última vaga cujo
destino e indefinido, porque
não se conhece o total da apu-
ração.

Na Assembléia Legislativa
acontece o mesmo. O PMDB
espera fazer 22 deputados, o
PFL 19, o PDT seis e o PDC
dois. Mas há quem arrisque a
previsão de apenas um depu-
tado para o PDC, ficando a
outra vaga a ser computada
para o PMDB ou para o PFL.

Com 80% dos votos compu-
tados, está definido quem
ocupará 11 das cadeiras consti-
tuintes do PMDB e dez das 11
do PFL. Mas é impossível pre-
ver com quem ficará a última
de cada partido e a outra cujo
destino ainda não se conhece.
Dc cada lado, pelo menos cin-
co deputados disputam esta va-
ga. Somados aos incertos da
Assembléia, que são muito
mais, calcula-se que pelo me-
nos 30 candidatos não estão
dormindo direito desde o início
da apuração.
FRAUDES

"Foram simples falhas hu-
manas", afirmava quarta-feira
passada o juiz eleitoral do mu-
nicípio de São José do Egito, a
395 km do Recife, Cladison
Ferreira Pinto. Ele acabara de
dar as explicações ao TRE so-
bre os erros de cinco mapas dos
93 que enviou para o Recife."Quiseram trabalhar muito
rápido e acabaram atrapalhan-
do", explicou. "Foi determina-
do que cada urna apurada dc-
veria ter seu resultado enviado
para Recife pelos aviões que
percorreram todo o estado.
Como a gente estava ao mesmo
tempo apurando e assinando
mapas, não deu para verificar
tudo e as falhas aconteceram."

Outro juiz, Roberto da Silva
Maia, do município de Santa
Cruz do Capibaribe, a 200 km
do Recife, que também teve
mapas rejeitados pelo compu-
tador, estava inconsolávcl no
Serpro. "Escolhi para preen-
cher os mapas um rapaz do
Banco do Brasil que é acostu-
mado a lidar com números e
contas. Foi tudo porque não
tivemos tempo de reconferir. A
gente tinha que assinar com
pressa e mandar o mapa para o
Recife."

Às vezes por causa dc um
número só, juizes estão viajan-
do até mais de 600 quilômetros
para fazer as correções. O juiz
do município dc Áraripina, a
680 km do Recife, Carlos Ro-
bério de Carvalho Souza, chc-
gou a deslocar até a capital um
oficial de justiça para fazer a
correção, alegando falta de
tempo. O funcionário voltou
porque o TRE exige a presença
do juiz em Recife.

A volta dos mapas para o
interior, apesar do rigor anun-
ciado pelo TRE, está deixando
os candidatos apreensivos, pois
temem mudanças dos números
durante o trajeto. Esta semana
o problema se complicou dc-
pois que o TRE constatou que
quatro mapas devolvidos para
o município de Jaboatão, no
grande Recife, voltaram adul-
terados: cada um trazia 30 vo-
tos a mais para o candidato a
deputado estadual Luiz Epami-
nondas Filho, do PFL."A descoberta da tentativa
dc fraude em Jaboatão mostra
publicamente o rigor com que
estamos encarando a situa-
ção", afirmou o juiz Etério
galvão.
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Arquidiocese promove 
hoje encontro de 

fé 
no Maracari^f!l

A Arquidiocese do Rio de
Janeiro realiza hoje, no Mara-
canã, o grande encontro de fé
Queremos Deus, com o objeti-
vo, segundo o Cardeal Eugênio
Sales, de "mostrar que o povo
do Rio de Janeiro tem fé e que
ele é capaz de superar as difi-
culdades, as divergências, as
feridas, os desafios".

A entrada é franca e os por-
tões do Maracanã serão aber-
tos às 12 horas, para facilitar a
locomoção do público. O início
do encontro será às 14 horas,
com a recitação do Terço Vivo,
seguida de um desfile. Após o
desfile será realizado o Auto de
Natal e a Missa Solene, que
encerrará o encontro.

TERÇO E DESFILE
Durante a abertura, com a

recitação do Terço Vivo, semi-
naristas do Seminário São José
e religiosas de diversas congre-
gações — num total de 295
pessoas — formarão um grande
terço e a palavra Virgem Ma-
ria, no gramado do Maracanã.
Após o Terço Vivo, cerca de 3
mil pessoas, representantes de
20 associações religiosas e mo-
vimentos de apostolado leigo e
duas religiosas de cada uma das
225 comunidade de 98 congre-
gações femininas existentes ini-
ciarão o grande desfile de aber-
tura. /

O desfile, tendo à frente a
Banda do Exército, incluirá a
Cruz de Santo Domingo, que
será levada antes dos grupa-
mentos e depois das bandeiras
do Brasil, do Vaticano, do Es-
tado, do Município e dos estan-
dartes da Arquidiocese. Três
outros andores serão conduzi-
dos no desfile, levando as ima-
gens de Nossa Senhora Apare-
rida, Sagrada Família e Sagra-
do Coração de Jesus.

As primeiras entidades a
desfilar serão as irmandades,
confrarias, Ordens Terceiras,
Movimento Familiar Cristão e
Adoradores Noturnos. O se-
gundo contingente será com-
posto pelos congregados maria-
nos, Filhas de Maria, Legião de
Maria e equipes de Nossa Se-
nhora. Depois virão as leigas
Católicas, Jesus Maria e José,
Sociedade São Vicente de Pau-
lo, Sociedade São Francisco
Sales e Ordem Franciscana Se-
cuiar. O quarto grupamento é
integrado pelo Apostolado, da
Oração, Renovação Carismáti-
ca Católica, Encontro de Ca-
sais com Cristo, ordem secular
das Carmelitas descalças e
Obra das Vocações Sacerdo-
tais.

Encerrando o desfile os re-
presentantes das comunidades
de religiosas da Arquidiocese
do Rio, as catequistas e 600
crianças, que em grupos de 100
representarão os seis viçaria-
tos: Norte, Leopoldina, Oeste,
Suburbano, Sul e Urbano. A
Arquidiocese reserva ainda
uma surpresa para as 150 mil
pessoas que, segundo ela, com-
parecerão neste domingo ao
Maracanã.
O AUTO DE NATAL

O Presépio de Natal será o
segundo momento da festa.
Com música, dança e animais
vivos que celebrarão o nasci-
mento de Cristo, ele será apre-
sentado logo após o desfile.

Com texto de Benjamin San-
tos e direção de Ginaldo de
Souza, o Auto vai reunir 635
atores, figurinistas e técnicos,
além de 480 bailarinos do Colé-
gio Pedro II e do Instituto
Padre Leonardo Carrescia. Os
figurinos são de Maria, com
coreografia de Angela Vieira
E. Flor Duarte.

Dividida em dois blocos, a
peça apresentará num primeiro
momento um ato alegórico em
que os atores, através de ex-
pressões corporais, representa-
rão um diálog simbólico entre a
água, a noite, o dia, a terra e
outros elementos sobre a cria-
ção do mundo. O segundo blo-
co contará com um ato realista
que reproduzida caminhada de
São José e da Virgem Maria
para encontrar o local onde

f Jesus nascerá.
Presidida por Dom Eugênio

I Sales e concclebrada pelos bis-
pos auxiliares do Rio, os vigá-
rios episcopais, centenas de pá-
roços e capelães da Arquidio-
cese do Rio, a Missa Solene,
que será celebrada em um
grande palco armado no Mara-

j canã, encerrará o grande En-
: contro de Fé Queremos Deus.
1 Ao final da celebração, o
| Cardeal Eugênio Sales vai con-
i sagrar o Rio a Nossa Senhora

Aparecida, padroeira do Bra-
' sil, e logo depois fará a entrega

de uma réplica da Cruz de
Santo Domingo, a cada um dos
sete vigários episcopais. O
evento termina com o canto
final do Queremos Deus, can-
tado por todos os presentes,
que serão regidos pelo cônego
Amaro Cavalcanti e acompa-
nhado pelo coral O Encontro,
sob a direção do maestro Moa-
rir Maciel.

O Encontro ser'promovido
pela Arquidiocese do Rio de
Janeiro e conta com o apoio do
Rioarte, Prefeitura da Cidade
do Rio de Janeiro , jornal O
Globo, Raptin, agência de via-
gens, Casas Sendas e Banco
Econômico.

Cardeal destaca ecumenismo LENTES DE CONTATO KRIEGER

Enquanto acompanhava, ontem à tarde, os
ensaios para o encontro de fé Queremos Deus, o
cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, D. Eugênio
Sales, lembrou que o acontecimento de hoje, no
Maracanã, é de grande importância para a comuni-
dade cristã, mas os não católicos também estão
convidados, pois "vamos trabalhar por valores que
são válidos para todos".

Ele explicou que o objetivo principal do en-
contro é reunificar o Rio de Janeiro, sobretudo
depois de eleições que "abriram muitas feridas na
cidade", tanto entre os que perderam quanto no
lado vencedor. O acontecimento é também uma

preparação espiritual para o Natal e mais uma
comemoração do Ano Internacional da Paz, além
de anunciar a proximidade do 5o Centenário da
Chegada do Evangelho na América.

Orquestra
Como cm outras épocas do ano, como a

Páscoa e o Dia de São Sebastião, a Arquidiocese do
Rio de Janeiro promove festas em que se repete um
costume da Idade Média, os autos de fatos religio-
sos, como explicou D. Eugênio. Ele disse que essa é
uma maneira de se colocar o trabalho dos artistas
também a serviço da unidade da comunidade.

"Em meio a tantas dificuldades e tantos pro-
blemas, vamos nos reunir para pedir a Deus que nos
ajude", convocou o arcebispo. Quem for ao Mara-
canã hoje poderá assistir, ao final da missa, a um
concerto da Orquestra Filarmônica do Mundo, uma
orquestra composta de 106 músicos de 57 países,
que está no Rio para se apresentar no Teatro
Municipal e se ofereceu para participar do en-
contro.

A entrada é franca e os portões do Maracanã
serão abertos ao meio-dia. As paróquias da cidade e
dc.municípios vizinhos alugaram centenas de ônibus
para conduzir os fiéis.

MICROLENTES
levissimas em várias cores
Cz$600,00
FLEXLENTES

com borda mais macia
Cz$650,00

Rua São José, 90/501 TEL.
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Jornal de Ofertas da Casa Feliz.

Ofertas do Natal.

Promoção do Bonzão válida até 20 de dezembro de 1986.
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SINCER
MÁQUINA DE COSTURA FLEXTRÓNICA
3280/705.
Com circuito eletrônico acoplado ao motor
embutido de 2 velocidades que permite
controle total de até 15 pontos por segundo.
Costura reto, ziguezague e especiais para
tecidos de malha. Bobina mágica, disco

regulador, botão de retrocesso e lançadeira
rotativa horizontal com gabinete em imbuia.
110 volts.

AVISTA 4.980,

5x1 .254, = 6.270,

SINCER
MÁQUINA DE COSTURA CRIATIVA 30" 244/705.
Gabinete em imbuia com motor de
2 velocidades e farol. Com 30 discos
intercambiais de retrocesso. Costura reto,
ziguezague e caseia automaticamente.
Lançadeira rotativa horizontal. 110 volts.

AVISTA 3.960,

5x998, = 4.990,
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SINCER
MÁQUINA DE COSTURA
ZIG-ZAG OURO 242/705.
Gabinete em imbuia, motor e
farol. Costura reto, em
ziguezague e caseia
automaticamente.
Lançadeira rotativa
horizontal. Botão de
retrocesso que inverte
rapidamente a costura.
110 volts.

À vista 3.650,

5x919, = 4.595,
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SINCER
MÁQUINA DE COSTURA
CRIATIVA 30" 244/331.
Portátil, com motor de
2 velocidades e farol.
Com 30 discos intercambiais de
retrocesso. Costura reto, em
ziguezague e caseia
automaticamente. Lançadeira
rotativa horizontal. 110 volts.

AVISTA 3.490,

5 x 879, = 4.395,

SINCER
MÁQUINA DE COSTURA PONTO
PERFEITO 241/705.
Gabinete em imbuia com motor. Costura reto
e em ziguezague. Disco regulador, botão de

jg||ByMk ^ vliiliaa&u

retrocesso e lançadeira horizontal que auxilia >
num desempenho rápido. 110 volts.

AVISTA 2.490,

5 x 627, = 3.135,

SINCER
MÁQUINA DE COSTURA ZIG-ZAG
OURO 242/331.
Portátil, com motor e farol.
Costura reto, em ziguezague e
caseia automaticamente.
Lançadeira rotativa horizontal.
Botão de retrocesso que inverte
rapidamente a costura. 110 volts.

AVISTA 2.930,

5 x 738, = 3.690,

5 vezes = 1+4 prestações. Colabore com
o Brasil. Exija sempre sua nota fiscal.

De acordo com a Resolução 1122, do
Conselho Monetário Nacional, a

¦r¦' MM
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Financeira Investicred S.A. cobrará uma
taxa de Cz$ 70,00 a cada abertura de
crédito. Promoções válidas até 20/12/86,
ou enquanto durarem nossos estoques.

O que é bom tá no Bonzão.
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Na Rua Sá Ferreira, a ação dos soldados da PM atraiu uma multidão de curiosos

PM mata morador do Pavãozinho

e 
provoca 

tumulto e tiroteio

A revolta dos moradores do Pavão-
Pavãozinho com a morte a tiros do ambu-
lante Franklin Jr. Nascimento, 19, pelo
soldado conhecido como Pacheco, na
subida do morro, desencadeou uma ação
repressiva da PM envolvendo 100 poli-
ciais, que terminou com a prisão de 21
pessoas e ferimentos em quatro soldados.
O tumulto aconteceu porque os morado-
res atiraram pedras e marginais recebe-
ram a tiros a incursão de policiais civis e
militares, que reagiram lançando mão de
lelicóptero e metralhadoras.

Segundo a versão do biscateiro Paulo
Roberto Corrêa, 31, ele e Franklin che-
gavam da praia quando foram abordados,
na entrada do morro pela Rua Sá Ferrei-
ra pelo soldado Pacheco. Franklin tentou
desvencilhar-se do PM, mas este acertou-
o com dois tiros, um deles na cabeça.
Cinco minutos depois de chegar a emer-
gência do Hospital Inamps/lpanema, ele
faleceu. Houve revolta de testemunhas
que voltavam da praia e moradores co-
meçaram a atirar pedras nos policiais.

Com os reforços dos policiais civis,
que estavam na operação Rato de Praia,
houve uma incursão violenta no morro,
com policiais armados de escopetas e
metralhadoras, invadindo casas e pren-
dendo 21 moradores, a maioria menores,
sob suspeita de terem participado do
apedrejamento. Marginais do grupo do
traficante Tom Zé, segundo os oficiais da
PM, responderam a tiros de metralhado-
ra e houve pânico no morro.

Inconformados com a reação dos mo-
radores e marginais, os policiais, coman-
dados pelo capitão Dias e os tenentes
Júlio César e Pedro Paulo Miranda, soli-
citaram reforços do batalhão de Botafo-
go. Um ônibus foi enviado, assim como
um helicóptero do Departamento Aero-
policial, que voava próximo a locais ina-
cessíveis. Vários moradores foram em-
purrados e jogados violentamente dentro
dos camburões estacionados na Sá Fer-
reira.

Ao ver seu filho Josemar Guilherme
Moreira, 22 anos, preso por três PMs, a
doméstica Maria de Lourdes Moreira, 38
anos, tentava, na Rua Barata Ribeiro,
impedir sua detenção, sendo contida pe-
los soldados. Maria de Lourdes argumen-
tava que seu filho era trabalhador e que
ela é empregada de Fernando Sarney,
filho do presidente da República.

O delegado Amauri Meireles, da
DRF, que estava na operação Rato-de-
Praia, com alunos da Academia de Poli-
cia e comandados, disse não saber de
nada:

— Recebi uma comunicação pelo rá-
dio dizendo para me deslocar com a
equipe para o Pavão-Pavãozinho, porque
estava havendo tumulto. Eu cerquei o
morro pela Saint-Romain e Cantagalo.
Vi eles jogarem pedras e ferirem vários
PMs — explicou o delegado.

Para o decorador Marco Antônio
Francanaro, 23 anos, que mora em Copa-

cabana c vinha da praia, o PM Pacheco
matou Franklin e isso revoltou os mora-
dores. "A maioria dos presos são traba-
lhadores e eu conheço eles. Condeno
esses métodos violentos que a PM empre-
ga desrespeitando mulheres e crianças."
O bancário Antônio Soares, também mo-
rador do bairro, discordou das versões da
PM e disse que vários moradores foram
agredidos.

Chorando, a mãe do ambulante, do-
na Maria da Penha Nascimento, 55 anos,
atribuiu a morte do filho à covardia do
PM Pacheco que, segundo ela, "é muito
violento". O PM, explicou o presidente
do Conselho Fiscal da Associação de
Moradores, João Nascimento, costuma
trabalhar alcoolizado e drogado. Ele,
continou, "achaca moradores viciados,
quando estes descem".

Segundo o delegado Luís Meneses, o
ambulante Franklin Jr. Nascimento já foi
conduzido a 13a DP, acusado de rato-de-
praia. A mãe do morto, informou o
delegado, "sabe disso e esteve comigo
depondo". Ele abriu inquérito e vai en-
viar ofício ao comandante do 19° BPM
para que o PM Pacheco seja ouvido. Por
enquanto, garantiu, o principal suspeito
da morte de Franklin é mesmo o soldado
Pacheco. Caso se comprove sua culpa no
inquérito, "ele deverá ser afastado do
batalhão". Franklin era casado com Cris-
tiane Nascimento e tinha um filho de dois
meses.

Choque deixa 4 soldados feridos
O hospital do Inamps de Ipanema

também acabou se transformando numa
praça de guerra em conseqüência do
Conflito entre a PM e a comunidade do
morro do Pavãozinho. Juntamente com o
vendedor ambulante Franklin Júnior do
Nascimento, 19 — que morreu ao chegar
ao hospital em conseqüência de um tiro
na cabeça dado pelo PM Pacheco —
chegaram quatro policiais feridos na con-
fusão,

A. todo momento chegavam ao local
patrúUiinhas com PMs em busca de infor-
inações sobre o estado de saúde dos seus
companheiros alterando a rotina do hos-
pitai é despertando curiosidade entre fun-
çionàfios e pacientes. Mas o único PM a
se ferir com gravidade foi o cabo Sebas-
tião dos Santos, do 19° BPM, com uma
contusão na cabeça, resultado de uma

pedrada, e que acabou transferido para o
hospital da Polfcia Militar.

Assustados, os policiais feridos no
conflito garantiam que tinham como ob-
jetivo apenas acalmar os ânimos, confor-
me explicou o policial Léo Menezes dos
Santos, atingido no braço por um pedaço
de pau.

— Quando chegamos ao local, os
ânimos já estavam exaltados e muitos
moradores passaram a nos ofender. Nós
só queríamos serenar a situação mas o
pessoal não quis papo e passou a atirar
pedras, pedaços de madeira e ferro e até
tiro, e acabaram me acertando — contou
ele.

Além dele ficaram feridos Wagner
Santos, Laeder Martins e Sebastião dos

A festa de Natal dos filhos dos funcionários Sendas mais uma vez encheu de sorrisos a Sendolândia.
Bichinhos, palhaços, diversas atrações e o show de cantores fizeram a alegria de todos os presentes.
Brinquedos, lancnes e refrigerantes foram distribuídos, e inúmeros brindes sorteados. Um ambiente com
todos os requisitos para a chegada triunfal do Papai Noel.

Polícia invade 
presídio para

suspender guerra 
entre 

presos
Mais de 100 policiais foram mobiliza-

dos ontem para conter um tumulto no
presídio Ari Franco, em Água Santa.
Depois de renderem dois guardas que
distribuíam comida para o almoço, os

Íiresos 
abriram as celas e iniciaram uma

uta entre as facções do Terceiro Coman-
do e da Falange Vermelha, utilizando
estoques, granadas fabricadas por eles,
uma pistola 6,35mm e uma metralhadora.
Os policiais do 3o Batalhão da Polícia
Militar, utilizando os mais variados tipos
de armas, inclusive granadas de mão,
depois de três horas de pânico, consegui-
ram conter os ânimos dos presos que,
àquela altura, já haviam destruído com-
pletamente três galerias do presídio.

Ao ser retirado do interior do presí-
dio, com um tiro no joelho da perna
direita, Damião Daniel de Souza, que foi
levado para o Hospital Salgado Filho em
uma ambulância do Corpo de Bombei-
ros, com o preso Roberto Pereira, ferido
no rosto por estocadas, disse que "quem
atirou em mim foi o chefe da segurança,
Walter. Ele está botando metralhadora
às pampas na cadeia". Além deles, mais
cinco presos foram feridos durante o
tumulto e medicados na enfermaria do
presídio. Em princípio, a informação era
de uma tentativa de fuga, mas o delegado
da DVC-Norte, Nicolau Math Júnior,
garante que o que houve foi uma "guerra
pelo poder" entre as duas facções de
presos.

Nervosismo

Ao conseguirem escapar das mãos
dos presos que os renderam e serraram os
cadeados das celas, os dois guardas acio-
naram o alarme e, em poucos minutos, o
presídiq foi cercado por policiais do 3o
BPM. A operação contou com o apoio de
13 patrulhinhas, seis patamos, quatro

Foto de Vidal da Trindade

O preso Damião de Souza, ferido, foi hospitalizado

carros da polícia civil e dois carros do
Corpo de Bombeiros, que enviou para o
local três ambulâncias.

Sob o comando do Tenente Murilo
que, muito tenso, orientava os policiais
sobre como deveriam entrar no presídio,
os policiais receberam a seguinte instru-
ção: "Não quero tiro lá dentro. Quero
uma ação para pegar os caras numa boa.
Só vai avançar com ordem minha. Quem
desobedecer vai ser preso depois". Pelo
rádio de um patamo, o tenente se comu-
nicava com o comando pedindo reforço e
informando que "já tomaram toda uma

galeria e há elementos mortos. O pessoal
do Desipe está encurralado". Naquele
momento o clima era muito tenso e
parentes de presos chegavam ao local
para conseguir notícias, como uma mu-
lher, de nome Penha, que chorava muito,,
temendo que seu filho, que não quis
identificar, estivesse ferido ou morto.

Depois de tomarem a parte superior
do presídio, sob a ameaça dos presos que
já haviam detonado duas granadas, os.
policiais, em grupos de vinte, entraram,
no presídio e conseguiram conter OS'
ânimos.

Santos, sendo que os dois primeiros fo-
ram liberados e o último removido para o
hospital da Polícia Militar. Diante de
toda a confusão, a direção do hospital
preferiu não prestar qualquer esclareci-
mento à imprensa e a supervisora Lúcia
não quis dar detalhes sobre a situação dos
feridos.

A mãe do vendedor ambulante Fran-
klin Júnior do Nascimento, Maria de
Paula Nascimento, foi ao hospital assim
que soube da morte dc fiiho. Bastante
traumatizada, ela prestou depoimento na
13a DP, onde contou que Franklin fora
encontrado pelo irmão George Antônio
do Nascimento e que já fora detido em
outras ocasiões naquela delegacia para
averiguações. Em seguida retirou-se di-
zendo que iria tratar da documentação
para o enterro do filho.

Pense como 
pax.

Aja como Papai Noel
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Chegou a hora de re-
laxar um pouco, dar
um balanço e come-

çar a planejar o ano

que^vem. Não adie
mais a decisão
de proteger de

verdade a saúde de
sua família. Para isso
existe o Plano Pai da
Golden Cross: cônsul-
tas, exames e interna-

ções garantidas pelo
Golden Card.

Tudo isso, a partir de
illll! cruzados mensais.
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dos soldados da PM atraiu

NATAL DA FAMÍLIA SENDAS

A festa de Natal dos filhos dos funcionários Sendas mais uma vez encheu de sorrisos a Sendolândia.
Bichinhos, palhaços, diversas atrações e o show de cantores fizeram a alegria de todos os presentes.
Brinquedos, lanches e refrigerantes foram distribuídos, e inúmeros brindes sorteados. Um ambiente com
todos os requisitos para a chegada triunfal do Papai Noel.

Inconformados com a reação dos mo-
radores e marginais, os policiais, coman-
dados pelo capitão Dias e os tenentes
Júlio César e Pedro Paulo Miranda, soli-
citaram reforços do batalhão de Botafo-
go. Um ônibus foi enviado, assim como
um helicóptero do Departamento Aero-
policial, que voava próximo a locais ina-
cessíveis. Vários moradores foram em-
purrados e jogados violentamente dentro
dos camburões estacionados na Sá Fer-
reira.

Ao ver seu filho Josemar Guilherme
Moreira, 22 anos, preso por três PMs, a
doméstica Maria de Lourdes Moreira, 38
anos, tentava, na Rua Barata Ribeiro,
impedir sua detenção, sendo contida pe-
los soldados. Maria de Lourdes argumen-
tava que seu filho era trabalhador e que
ela é empregada de Fernando Sarney,
filho do presidente da República.

O delegado Amauri Meireles, da
DRF, que estava na operação Rato-de-
Praia, com alunos da Academia de Poli-
cia e comandados, disse não saber de
nada:

— Recebi uma comunicação pelo rá-
dio dizendo para me deslocar com a
equipe para o Pavão-Pavãozinhr,. porque
estava havendo tumulto. Eu arquei o
morro pela Saint-Romain e Cantagalo.
Vi eles jogarem pedras e ferirem vários
PMs — explicou o delegado.

Para o decorador Marco Antônio
Francanaro, 23 anos, que mora em Copa-

deixa 4 soldados

pedrada, e que acabou transferido para o
hospital da Polícia Militar.

Assustados, os policiais feridos no
conflito garantiam que tinham como ob-
jetivo apenas acalmar os ânimos, confor-
me explicou o policial Léo Menezes dos
Santos, atingido no braço por um pedaço
de pau.

— Quando chegamos ao local, os
ânimos já estavam exaltados e muitos
moradores passaram a nos ofender. Nós
só queríamos serenar a situação mas o
pessoal não quis papo e passou a atirar
pedras, pedaços de madeira e ferro e até
tiro, e acabaram me acertando — contou
ele.

Além dele ficaram feridos Wagner
Santos, Laeder Martins e Sebastião dos
Santos, sendo que os dois primeiros fo-
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Foto de Dilmar Cavalher

Ferreira,Rua açao uma multidão de curiosos

PM mata morador do Pavãozinho

e 
provoca 

tumulto com tiroteio

A revolta dos moradores do Pavão-
Pavãozinho com a morte a tiros do ambu-
lante Franklin Jr. Nascimento, 19, pelo
soldado conhecido como Pacheco, na
subida do morro, desencadeou uma ação
repressiva da PM envolvendo 100 poli-
ciais, que terminou com a prisão de 21
pessoas e ferimentos em quatro soldados.
O tumulto aconteceu porque os morado-
res atiraram pedras e marginais recebe-
ram a. tiros a incursão de policiais civis e
militares, que reagiram lançando mão de
helicóptero e metralhadoras.

Segundo a versão do biscateiro Paulo
Roberto Corrêa, 31, ele e Franklin che-
gavam da praia quando foram abordados,
na entrada do morro pela Rua Sá Ferrei-
ra pelo soldado Pacheco. Franklin tentou
desvencilhar-se do PM, mas este acertou-
o com dois tiros, um deles na cabeça.
Cinco minutos depois de chegar a emer-
gência do Hospital Inamps/lpanema, ele
faleceu. Houve revolta de testemunhas
que voltavam da praia e moradores co-
meçaram a atirar pedras nos policiais.

Com os reforços dos policiais civis,
que estavam na operação Rato de Praia,
houve uma incursão violenta no morro,
com policiais armados de escopetas e
metralhadoras, invadindo casas e pren-
dendo 21 moradores, a maioria menores,
sob suspeita de terem participado do
apedrejamento. Marginais do grupo do
traficante Tom Zé, segundo os oficiais da
PM, responderam a tiros de metralhado-
ra e houve pânico no morro.

cabana e vinha da praia, o PM Pacheco
matou Franklin e isso revoltou os mora-
dores. "A maioria dos presos são traba-
lhadores e cu conheço eles. Condeno
esses métodos violentos que a PM empre-
ga desrespeitando mulheres e crianças."
O bancário Antônio Soares, também mo-
rador do bairro, discordou das versões da
PM c disse que vários moradores foram
agredidos.

Chorando, a mãe do ambulante, do-
na Maria da Penha Nascimento, 55 anos,
atribuiu a morte do filho à covardia do
PM Pacheco que, segundo ela, "é muito
violento". O PM, explicou o presidente
do Conselho Fiscal da Associação de
Moradores, João Nascimento, costuma
trabalhar alcoolizado e drogado. Ele,
continou, "achaca moradores viciados,
quando estes descem".

Segundo o delegado Luís Meneses, o
ambulante Franklin Jr. Nascimento já foi
conduzido a 13a DP, acusado de rato-de-
praia. A mãe do morto, informou o
delegado, "sabe disso e esteve comigo
depondo". Ele abriu inquérito e vai en-
viar ofício ao comandante do 19° BPM
para que o PM Pacheco seja ouvido. Por
enquanto, garantiu, o principal suspeito
da morte de Franklin é mesmo o soldado
Pacheco. Caso se comprove sua culpa no
inquérito, "ele deverá ser afastado do
batalhão". Franklin era casado com Cris-
tiane Nascimento e tinha um filho de dois
meses.

Choque feridos
O hospital do Inamps de Ipanema

também acabou se transformando numa
praça de guerra em conseqüência do
conflito entre a PM e a comunidade do
morro do Pavãozinho. Juntamente com o
vendedor ambulante Franklin Júnior do
Nascimento, 19 — que morreu ao chegar
ao hospital em conseqüência de um tiro
na cabeça dado pelo PM Pacheco —
chegaram quatro policiais feridos na con-
fusão.

A todo momento chegavam ao local
patrulhinhas com PMs em busca de infor-
mações sobre o estado de saúde dos seus
companheiros alterando a rotina do hos-
pitai e despertando curiosidade entre fun-
cionários e pacientes. Mas o único PM a
se ferir com gravidade foi o cabo Sebas-
tião dos Santos, do 19° BPM, com uma
contusão na cabeça, resultado de uma

ram liberados e o último removido para o
hospital da Polícia Militar. Diante de
toda a confusão, a direção do hospital
preferiu não prestar qualquer esclareci-
mento à imprensa e a supervisora Lúcia
não quis dar detalhes sobre a situação dos
feridos.

A mãe do vendedor ambulante Fran-
klin Júnior do Nascimento, Maria de
Paula Nascimento, foi ao hospital assim
que soube da morte do filho. Bastante
traumatizada, ela prestou depoimento na
13a DP, onde contou que Franklin fora
encontrado pelo irmão Gcorge Antônio
do Nascimento e que já fora detido em
outras ocasiões naquela delegacia para
averiguações. Em seguida retirou-se di-
zendo que iria tratar da documentação
para o enterro do filho.

Polícia invade 
presídio para

suspender guerra 
entre 

presos
Mais de 100 policiais foram mobiliza-

dos ontem para conter um, tumulto no
presídio Ari Franco, cm Água Santa.
Depois de renderem dois guardas que
distribuíam comida para o almoço, os
presos abriram as celas e iniciaram uma
luta entre as facções do Terceiro Coman-
do e da Falange Vermelha, utilizando
estoques, granadas fabricadas por eles,
uma pistola 6,35mm e uma metralhadora.
Os policiais do 3o Batalhão da Polícia
Militar, utilizando os mais variados tipos
de armas, inclusive granadas de mão,
depois de três horas de pânico, consegui-
ram conter os ânimos dos presos que,
àquela altura, já haviam destruído com-
pletamente três galerias do presídio.

Ao ser retirado do interior do presí-
dio, com um tiro no joelho da perna
direita, Damião Daniel de Souza, que foi
levado para o Hospital Salgado Filho em
uma ambulância do Corpo de Bombei-
ros, com o preso Roberto Pereira, ferido
no rosto por estocadas, disse que "quem
atirou em mim foi o chefe da segurança,
Walter. Ele está botando metralhadora
às pampas na cadeia". Além deles, mais
cinco presos foram feridos durante o
tumulto e medicados na enfermaria do
presídio.

Nervosismo
Ao conseguirem escapar das mãos

dos presos que os renderam e serraram os
cadeados das celas, os dois guardas acio-
naram o alarme e, em poucos minutos, o
presídio foi cercado por policiais do 3o
BPM. A operação contou com o apoio de
13 patrulhinhas, seis patamos, quatro
carros da polícia civil e dois carros do
Corpo de Bombeiros, que enviou para o
local três ambulâncias.

Sob o comando do Tenente Murilo
que, muito tenso, orientava os policiais
sobre como deveriam entrar no presídio,

O preso Damião de Souza, ferido, foi hospitalizado

os policiais receberam a seguinte instru-
ção: "Não quero tiro lá dentro. Quero
uma ação para pegar os caras numa boa.
Só vai avançar com ordem minha. Quem
desobedecer vai ser preso depois". Pelo
rádio de um patamo, o tenente se comu-
nicava com o comando pedindo reforço e
informando que "já tomaram toda uma
galeria e há elementos mortos. O pessoal
do Desipe está encurralado".

Depois de tomarem a parte superior
do presídio, sob a ameaça dos presos que
já haviam detonado duas granadas, os
policiais, em grupos de vinte, entraram
no presídio e conseguiram conter os
Ânimos.

Armas e drogas —

No final da tarde, soldados do 3o
BPM e da Companhia de Operações

Especiais realizaram vistoria nas galerias
e celas do presídio. O resultado: foram
encontrados muitos estoques, estiletes,
grande quantidade de maconha e cocaína
(45 papelotes), punhais, serras, um revól-
ver de madeira, cordas para fuga (teresa)
e de nylon.

O assaltante Marcos Souto Maior, o
Português, tinha em sua cela 1 quilo de
maconha e CzS 27 mil em dinheiro. Foi
preso em flagrante, sendo levado para a
26° DP onde foi autuado. Por volta das 19
horas a revista terminou e os soldados da
Polícia Militar e do Coipo deBombeiros.
acionados para o Presídio de Água Santa,
retornaram aos quartéis. A situação no
estabelecimento penal, segundo o asses-
sor do Desipe, Maurício Meneses, era de
calma e tanqüilidade.

Chegou a hora de re-
laxar um pouco, dar
um balanço e come-

çar a planejar o ano

que^vem. Não adie
mais a decisão

. de proteger de

verdade a saúde de
sua família. Para isso
existe o Plano Pai da
Golden Cross: cônsul-
tas, exames e interna-

ções garantidas pelo
Golden Card.

Tudo isso, a partir de
189 cruzados mensais,
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Éter evita

operação

de cálculo
Chicago — Um novo

processo para dissolver cál-
culos biliarcs foi dcsenvol-
vido na Clinica Mayo dos
Estados Unidos, tornando
desnecessária a realização
de cirurgias, além de ser
um tratamento muito mais
barato. O método, ainda
experimental, envolve a in-
jeção de éter na vesícula
através de um minúsculo
cateter. Como 80% das for-
mações biliares são consti-
tuídas de colesterol, elas se
dissolvem facilmente no
éter.

Segundo o médico Ge-
rald May, pelas experiên-
cias feitas até agora, pode-
se dizer que a injeção de
éter mostra-se efetiva na
metade dos casos de cálcu-
los biliares. Apenas nos ca-
sos cm que o cálculo é uma
formação de cálcio o éter
não consegue dissolvê-lo.
O problema de cálculos bi-
liares afeta cerca de 25 mi-
lhões de pessoas nos Esta-
dos Unidos, sendo, na
maioria dos casos, extrema-
mente doloroso.

Geralmente as mulheres
são mais afetadas que os
homens e embora a extirpa-
ção da vesícula em geral
não afete a saúde, tem o
inconveniente de ser uma
operação muito cara, além
de incapacitar o paciente
para o trabalho durante vá-
rios dias. A injeção de éter
é muito mais barata, dura
cerca de quatro horas e os
pacientes podem deixar o
hospital no dia seguinte.

Segundo o médico, é
provável que mais tarde a
injeção possa até mesmo
ser aplicada sem a nccessi-
dade de internar o pacien-
te. O governo norte-
americano já autorizou o
uso do éter para tais expe-
riências, mas serão necessá-
rios ainda centenas de tes-
tes até a aprovação final do
método, que pode ocorrer
dentro de dois a quatro
anos.

Gonorréia

resistente

| alarma EUA

f Nova Iorque — Os casos
1 de uma espécie de gonor-
í réia, a supergonorréia, cn-

fermidade muito mais resis-
tente à penicilina, duplica-
ram nos Estados Unidos no
ano passado e têm se reve-
lado como um problema de
grandes proporções entre
os norte-americanos, se-
gundo dados do Centro pa-
ra Doenças Contagiosas de
Atlanta.

Peter Crippen informou
que está tentando encon-
trar uma solução para o
problema. Os casos de su-
per-gonorréia divulgados
pelo Centro de Atlanta fo-
ram de 3mil 802 cm 1983, 4
mil 406 em 1984 e 8 mil 914
em 1985.

No primeiro semestre de
86, informou Crippen, os
casos de supergonorréia
chegaram a 6mil 890 e po-
derá alcançar 12 mil até o
final do ano. Os casos mais
numerosos foram registra-
dos em Nova Iorque, Los
Angeles e Sul da Flórida.

Arqueólogo

encontra

Cafarnaum

Jerusalém — O arqueó-
logo israelense Mendel
Num afirmou ter descober-
to vestígios do porto de
Cafarnaum, onde, segundo
o Evangelho, Cristo encon-
trou os apóstolos Pedro e
André. As ruínas foram
descobertas perto da cidade
de Tiberíades, no Mar da
Galiléia.

Arqueólogos cristãos ha-
viam realizado buscas na
região, sem muito sucesso,
há 20 anos. Mendel Num
disse que sua descoberta só
foi possível porque o nível
do Mar da Galiléia baixou
devido à escassez de chu-
vas. Num, que há 50 anos
vem pesquisando o mar da
Galiléia, foi auxiliado pelo
historiador Arie Goren, ju-
deu vindo do Chile.

Foi em Cafarnaum que
Jesus Cristo, andando à
beira-mar, encontrou os ir-
mãos pescadores Simão
(Pedro) e André e os to-
mou com discípulos, de
acordo com o Evangelho
segundo São Mateus, capí-
tulo 4, versículo 19.

Escola de Vida ensina cura natural

Belo Horizonte — Dezoito anos após criar
nesta capital a primeira clinica naturalista do país, a
presidente da Escola de Vida, Lúcia Maria Cordei-
ro Tropia, está lançando um projeto nacional,
denominado Educação para a Saúde, começando
pelo conhecimento do uso correto da água potável
Bem usada, ela cura, por exemplo, a prisão de
ventre, helitose. azia e dores dos pés e axilas, ensina
um folheto elaborado sob orientação do vice-
presidente da escola, médico Haroldo Timponi.

Segundo Lúcia Tropia, a proposta da Escola
de Vida, criada há três anos em Belo Horizonte,
parte do princípio de que a ignorância sobre saúde é
causa de muitas doenças. "Saúde é o resultado de
seu cuidado diário com a manutenção do seu
corpo", afirma. E isso se obtém com o uso da água
pura, alimentos naturais e regionais e a utilização
dos recursos da flora brasileira.

— Estes recursos funcionam e custam pouco
— garante Lúcia Tropia. que destaca que o movi-
mento de saúde natural é feito com acompanha-
mento médico e cm bases científicas.

Para marcar o início do projeto, a Escola dt
Vida está lançando uma campanha nacional do uso
consciente da água pura para manter a saúde.
"Como não dispomos de recursos, estamos entran-
do em contato com grandes empresas brasileiras,
associações comunitárias, universidades e movi-
mentos de donas de casa, entre outras entidades,
para que os nossos folhetos sejam multiplicados e
distribuídos de forma a conscientizar uma grande
parcela da população", explicou.

"Os intestinos produzem diariamente cerca de
130 trilhões de bactérias. E a água mantém as
bactérias benéficas nos intestinos, não permitindo
que se transformem em maléficas. Também as

toxinas provenientes da alimentação de base ani-
mal, vegetal e mineral que permanecem no organis-
mo são neutralizadas pela água", ensina o folheto.

Os naturalistas explicam ainda que a água
deve ser pura c natural. As tratadas pelas compa-
nhias de água não sáo ideais para o consumo, por
possuírem ainda microorganismos nocivos à saúde,
alem de produtos químicos residuais usados no
próprio tratamento, como o cloro, por exemplo.

Segundo o folheto da Escola de Vida, a água
tem se ser bebida conscientemente, o que significa
dizer que se deve beber diariamente a cota ideal, de
maneira correta: a água deve ser ingerida devagar,
cm pequenas porções (um terço de copo de cada
vez), bebida gole a gole, pela manhã, em jejum, nos
intervalos entre as refeições e à noite, depois da
digestão do jantar. "Toda pessoa adulta tem ncces-
sidade de beber diariamente um litro a um litro c
meio de água pura", reza o folheto.

PALHA DE PAI>EL GRÁTIS
Aproveite seus resíduos de papel e papelao .

Fragmentadora de Papeis e Papelões "FANDESSj,

CONSÓRCIO BRASILEIRO DB MÁQUINAS LTDA. n
R. LEANDRO MARTINS,10 - LOJA - TEL: 263-8791 e

CARRETAS E TRAILERS
KARMANN CARAVAN
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Jornal de Ofertas da Casa Feliz.

Ofertas do Natal.

Promoção do Bonzão válida até 20 de dezembro de 1986.
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MITSUBISHI
TV TC 2040 20" (51 cm).
A cores, seletor de canais digital, controle
deslizante de volume. Sistema UHF/VHF.
Seletor automático de voltagem.

AVISTA 10.740,

5 x 2.706, = 13.530,

PHILIPS
TV CT 6055 20" (51 cm).
A cores. Seletor de canais eletrônicos.
Sistema de supressão de ruído na troca de
canais. Sistema UHF/VHF. Sintonia de
canais com indicação na tela por barras
coloridas.
À VISTA 8.390,

5x2.110, = 10.550,

mmmxazs.

gradiente
CONJUNTO ROXIPLUS 200.
2 caixas acústicas bass reflex. Duto
sintonizador por computador. Deck
receiver de 130 watts de potência de pico,
AM/FM estéreo, Loudness. Gravador com
ajuste para fitas de metal. Toca-disco
eletrônico com braço retilíneo e Leds
indicadores de velocidades. Estante rack.

Avista 7.790,

5x1.963, = 9.815,

.1; -l' l
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GRÁTIS

VIDEOCASSETE VCR9800.
Controle remoto sem fio, 11 funções,
retorno automático de fita, 1 semana
programável, 4 dígitos de memória e
sistema VHS.

À VISTA 18.490,

5x4.660, = 23.300,

gradiente
CONJUNTO SYSTEM SPECTRUM 87 BK.
Conjunto system composto por receiver
com 165 watts de potência, digital com

memória para 12 emissoras AM/FM,
tape-deck estéreo com dolby e teclas '"sofl,

touch" — toca-disco belt-drive, totalmente
automático, equipado com cápsula

magnética e agulha elíptica. 2 caixas
acústicas bass reflex com 80 watts. Teclas

removíveis com 3 vias e estante rack
opcional.

À VISTA 13.850,'

5x3.490, = 17.450,

víi iS A MÍÇ ¦ "V
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INSTALAÇAO
GRÁTIS

cce
VIDEOCASSETE PLAYER - VCP 9000.
Reproduz fitas no sistema VHS, ideal para
residências, videoclubes, hotéis, motéis etc.

À VISTA 10.150,

5x2.557, = 12.785,

OFERTA ESPECIAL

M .
fcce)
VIDEOGAME VG-2800.
Compacto. Jogos sonorizados. Sistema
PAL-M, com ótima definição de cor e
imagem. Tomadas frontais para Joystick.
Chave seletora para Antena/Videogame.

Avista 1.185,
A PRAZO PELO CRÉDITO
ESPECIAL DE NATAL

RÁDIO-RELÓGIO TELEFONE RT 350.
Telefone com amplivox, função sigilo no
fone e teclado, memória relógio digital
programável com proteção contra falta de
energia elétrica. AM/FM. Homologado
pela Telebrás.
A VISTA 2.120,

5 x 534, = 2.670,

(bee)
RADIO-RELOGIO DLE 360.
Digital, AM/FM. Desperta com música ou
alarme. Tecla Sleep, controle de
luminosidade e snooze. Funciona a
bateria para ocasional falta de energia
elétrica.

Tno A PRAZO PELO CRÉDITO
A VISTA /yo, ESPECIAL DE NATAL

PHILCO - HITACHI
CONJUNTO SYSTEM AS-610.

Composto de receiver com 145 watts, sintonia
digital a quartz, controle de procura

automática de estações FM, memória para
12 estações, conexão Dara disc-laser,

videocassete e TV. Toca-aisco com braço
retilíneo e retorno automático, tape-deck

dolby, metal-tape, LEDs. 2 caixas acústicas
bass reflex, 3 vias com 120 watts cada.

Estante rack.

A VISTA 13.400,

5 x 3.376, = 16.880,

m

ELETROFONE SHC-7000.
Conjunto 3x1. Composto de receiver
AM FM estéreo com 80 watts de potência
e tecla Loudness, tape-deck frontal,
auto-stop com tecla pause. Toca-disco
belt-drive com retorno automático e 2
caixas acústicas bass refiex cerejeira.
Bandeja para fitas cassete. Painel frontal
cor champagne.

A VISTA 6.998,

5x 1 .763, = 8.815,

5 vezes = 1 + 4 prestações. Colabore com
o Brasil. Exija sempre sua nota fiscal.

De acordo com a Resolução 1122, do
Conselho Monetário Nacional, a

- I1111111111111

Financeira Investicred S.A. cobrará uma
taxa de Cz$ 70,00 a cada abertura de
crédito. Promoções válidas até 20/12/86,
ou enquanto durarem nossos estoques.
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Num hospital do Rio, o convivio com outros doentes e a ambicntagao amenizam a tristeza

Foto de Fernanda Mayrink^
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Aids deixa 
grupo 

de risco e atinge

pia

mulher e criança

Foto de Fernanda Mayrink

Carlos Alberto Moraes Sá

^Bissexuais são responsáveis

Z pela disseminação
indiscriminada do vírus

Terezinha Costa

A temível Aids (Síndrome de Deficiência Imunológica Ad-
/» quirida) está começando a se expandir entre mulheres e,
A-» através delas, atingindo crianças, deixando de ser exclusi-

JL JSL va dos chamados grupos de risco — homossexuais,
hemofílicos e usuários de drogas injetáveis — nos quais foi inicialmen-
te detectada. Embora esses continuem a ser as principais vítimas da
doença, os médicos, que no seu dia-a-dia tratam os doentes, começam
a detectar preocupantes sinais de que o leque de pacientes tende a se
ampliar.

A presença de mulheres contaminadas pelo vírus HIV — o
causador da Aids — ainda não aparece significativamente nas estatísti-
cas oficiais, mas os últimos números do Hospital Universitário Gafrée
c Guinlc — o principal centro de pesquisa e tratamento de Aids no Rio
— revelam que de 1983 até agora passaram por lá 19 mulheres
contaminadas. Destas, sete ainda nâo apresentam sintomas, sete estão
oom uma forma branda da doença, que não se sabe se vai piorar ou
não, e cinco têm a forma grave.

Mas talvez o dado mais significativo do levantamento do Gafrée
seja o fato de que, das 19 mulheres, 12 eram parceiras de bissexuais.

.Trafegando indistintamente entre parceiros sexuais masculinos e
¦ femininos, os bissexuais transportam o vírus para as mulheres, que por
sua vez são fonte de contágio para os filhos ainda no útero.

Ameaça
— Os bissexuais são uma enorme ameaça para mulheres e

.crianças — alerta o médico Carlos Alberto Morais de Sá, líder da
equipe que trata Aids no Gafrée. E essa ameaça, infelizmente, parece
maior no Rio de Janeiro do que nos Estados Unidos ou na Europa, a
julgar por outro dado estatístico do hospital carioca: cerca de 20% de
seus pacientes são bisse- _ .
xuais, um percentual 10 Foto Fernanda
vezes maior que o regis-
trado nos hospitais ameri-
canos e europeus.

A diretora da Divi-
são Nacional de Dermato-
logia Sanitária (DNDS),
Maria Leide Van Del Rcy
de Oliveira, não concorda
que a incidência da doen-
ça em mulheres esteja au-
montando. "Houve um
aumento significativo dos
casos de Aids verificados
em heterossexuais, o que
nos alarmou inicialmente.
Porém, com a investiga-
ção dessas ocorrências,
descobrimos que perten-ciara a outro grupo de ris-
co, o dos viciados em dro-
gas injetáveis", diz ela. A
diretora da DNDS baseia-
se nas estatísticas do Mi-
nistério da Saúde, que por sua vez são baseadas nas informações das
secretarias estaduais de saúde. Mas a própria Maria Leide admite que
os dados são falhos: oficialmente, diz ela, "há 921 casos de Aids
confirmados no Brasil (dos quais 54% recorreram), mas o número real
deve ser de 1 mil 200, pois os próprios médicos não comunicam todos
os casos às secretarias de saúde'.

Não é só isso. O próprio conceito de Aids é variável. As
estatísticas oficiais só registram os casos graves da doença. Não
incluem a forma branda (que alguns médicos chamam de CRA-
Complexo Relacionado à Aids, outros chamam de pré-Aids e outros
ainda chamam de LGP-Linfoadenopatia Generalizada Persistente).
Também não estão incluídos nos dados oficiais os casos em que a'
pessoa está infectada pelo vírus mas ainda não desenvolveu nenhum
sintoma, os chamados portadores assintomáticos (que também são
fonte potencial de cotágio para os outros).

Dramas pessoais
Outra dificuldade com os dados estatísticos c que a Aids é uma

doença que expõe a sexualidade das pessoas. É difícil para os médicos
obter informações dos pacientes que os ajudem a determinar como
aconteceu o contágio, informação fundamental para que se encontre
outros portadores do vírus. Freqüentemente, o médico leva meses até
obter do paciente a confissão de homossexualismo. É mais difícil ainda
quando se trata de pacientes bissexuais, freqüentemente homens
casados e com filhos.

Esse tipo de problema gera dramas também para os médicos. Na
semana passada, o imunologista Fernando Sion, do hospital Gafrée,
debatia-se num dilema: como dar a uma mulher, casada há 11 anos, a
tripla notícia de que seu marido está com Aids, é bissexual e ela
também está contaminada.

Algumas horas num hospital que trata doentes de Aids revelam
os mais dolorosos dramas pessoais, que a frieza das estatísticas não
mostra. M., 33 anos, mãe de um menino de oito anos, é um exemplo.
Foi casada três anos com um homem de 25. Separaram-se há alguns
meses, mas continuaram a manter relações sexuais eventualmente. Há
dois meses, ela recebeu a notícia de que ele estava internado num
hospital, com herpes. Foi visitá-lo e acabou descobrindo a verdade:
Aids. Descobriu mais ainda: o ex-marido era bissexual. M. passou a
viver dois dramas: o medo de estar contaminada e o medo dos homens.
O primeiro ela eliminou na semana passada: seu exame de sangue deu
negativo. Mas o segundo medo promete persegui-la: "Tão cedo eu não
quero saber de sexo. Agora, vejo um homem bonito, másculo, que
poderia me atrair, mas penso logo: sei lá se é homem mesmo. Agora eu
tenho medo dos homens".

Mas, se M. escapou da contaminação, V., 33 anos, funcionária
dc uma estatal carioca, teve menos sorte. Solteira, V. relacionou-se
sexualmente com um colega de trabalho durante cinco anos. Rompe-
ram o relacionamento em abril. Há quatro meses, o aparecimento de
gânglios no pescoço levou-a a procurar um médico. Resultado: está
contaminada com o vírus da Aids. Como ela garante que nos últimos
cinco anos só se relacionou sexualmente com o tal colega de trabalho e
que, após o rompimento com ele, não teve nenhuma outra relação
sexual, tudo indica que o rapaz deve tê-la infectado. Nesse caso, ele
também precisa de acompanhamento médico, além do fato de que
pode estar contaminando outras pessoas. Orientada por seu médico,
V. tentou alertar o ex-parceiro. Foi insultada. "Ele disse que não vai
fazer o teste de jeito nenhum e que não acredita que eu transei só com
ele", diz ela.

Como para todas as outras pessoas nessa situação — homens e
mulheres — a notícia de que está contaminada foi um choque para V.
Ela oscila entre a depressão, com ameaças de suicídio, e a esperança de
que possa manter os sintomas estabilizados até, quem sabe um dia, a
cura da Aids ser descoberta.

amenizam a tristezaNum hospital do Rio, o convívio com outros doentes e a ambientação

Médicos pedem pressa 
às autoridades

O primeiro caso dc Aids no Brasil foi
diagnosticado cm 1982, cm São Paulo. Mas só
no ano que vem — cinco anos depois — irá ao
ar a campanha educacional que estava prome-
tida para meados deste ano. A diretora da
Divisão Nacional de Dermatologia Sanitária
do Ministério da Saúde, Maria Leide Van Del
Rey de Oliveira, marcou para as próximas
segunda e terça-feiras uma reunião cm Brasília
para discutir a estratégia da campanha, que
provavelmente utilizará os 10 minutos diários
a que a Presidência da República tem direito
em redes de rádio e televisão.

— Espero que essa campanha comece
logo cm janeiro, porque o aumento do turismo
no verão é um fator importante na dissemina-
ção de doenças infecto-contagiosas — diz o
carioca Álvaro Matida, diretor do Departa-
mento do Doenças Transmissíveis da Secreta-
ria de Saúde do Rio de Janeiro, estado que
tem 195 casos oficialmente registrados. A
mesma preocupação é manifestada em Maceió
pelo virologista Clyton Houly, da Universida-
de Federal de Alagoas. Houly calcula que haja
entre 90 e 100 casos de Aids no Nordeste e
teme a intensificação do turismo, tanto interno
quanto externo, nas praias nordestinas.

Desinformação e preconceito
Maria Leide explica que a campanha será

dirigida aos grupos de risco, à população cm
geral e também aos profissionais de saúde,
pois "ainda há muita resistência dos médicos e
enfermeiras ao contato com os doentes de
Aids". De fato, a desinformação de que pade-
cc a população brasileira sobre o que é real-
mente a doença gera preconceitos de toda
ordem. São preconceitos que estigmatizam os
doentes, sem protegerem as pessoas saudá-
veis.

Médicos, enfermeiros e atendentes que
não estão diretamente ligados ao tratamento
dos portadores de Aids tendem a resistir à
presença dos doentes nos hospitais, pressio-
nando para que sejam transferidos. Em Belo
Horizonte, o coordenador de tratamento de
Aids no Hospital João XXIII, Luiz Antonio
Mateus Loures, cita o Hospital das Clínicas e
os conveniados com o Inamps como os que se
negam a criar leitos para internamento, ou
forçam a transferência de casos diagnosticados
para o João XXIII.

Em Porto Alegre, o psiquiatra Enio Res-
mini fez um estudo sobre as reações do pessoal
médico que lida com pacieirtes"dé Aids-no
Hospital São Lucas, da PUC gaúcha. Consta-
tou que "existe uma rejeição inconsciente por
parte dos médicos em relação aos doentes".
Resmini explica que essa rejeição "não é só
uma reação dc medo à doença, mas também
por ser um mal ligado à própria sexualidade do
indivíduo".

O psiquiatra gaúcho constatou que os
médicos chegam mesmo a desenvolver uma
reação hipocondríaca, imaginando "sentir os
mesmos sintomas de um paciente acometido
por Aids". Além disso, há uma "má vontade
inconsciente com os pacientes, que pode gerar
mal-atendimento." Em psiquiatria, ensina ele,
esse comportamento é denominado contra-
transferencia: o médico se projeta no paciente,
gerando uma distorção. Ele acha que a reação
emocional na equipe médica é esperada, mas

que o medico deve "fazer uma auto-análise,
refletindo se algumas reações seriam ou não
exageradas, até chegar a uma postura médica
adequada". Para ele, essa elaboração interna
dos médicos é urgente, porque a tendência
crescente dos casos da doença vai exigir au-
mento no número de médicos para atendê-los.

Também em Porto Alegre, a enfermeira
Dóris Campos, da Secretaria dc Saúde, estu-
dou as reações do pessoal de enfermagem no
Hospital das Clínicas c no São Lucas. Foram
ouvidos 49 funcionários, entre enfermeiros,
técnicos, auxiliares e atendentes. A maioria
das respostas referiu-se ao medo de contágio e
ao despreparo para dar a necessária assistência
emocional aos doentes. "A desinformação
dentro do próprio quadro de enfermagem é
grande", concluiu Dóris.

Esses profissionais amendrontados certa-
mente não sabem que o risco que correm dc
contrair Aids no hospital não é maior do que o
dc contraírem qualquer outra doença. Um
levantamento feito no Gafrée e Guinlc mos-
trou que, dos 56 profissionais que lidam com
pacientes de Aids no hospital, nenhum se
contaminou. Nem mesmo 12 profissionais que
se feriram acidentalmente com agulhas conta-
minadas (a razão parece ser que, para que o
vírus se instale no sangue de uma pessoa, é
preciso que ela tenha tido várias exposições a
ele).

Risco de demissão
Sc os pacientes de Aids são rejeitados ate

por profissionais de saúde, pode-se imaginar o
que acontece entre os leigos. A tal ponto que
há médicos que aconselham a portadores do
vírus — aqueles que não têm sintomas aparcn-
tes e que podem ser tratados em ambulatório,
sem necessidade de internação — a não conta-
rem no local de trabalho que estão doentes."A maior parte dos portadores do vírus são
pessoas que estão perfeitamente aptas a conti-
nuar trabalhando, produzindo e não oferecem

Sion lembra que só há
contágio na transfusão dc

sangue e relação sexual

risco dc contágio às outras pessoas, desde que
não sc relacionem sexualmente com elas nem
doem sangue", explica o medico carioca Fer-
nando Sion.

Mas não é assim que a questão é vista na
maioria das empresas. A demissão é sempre
uma possibilidade concreta para os portadores
do vírus. Ailton Nunes Carvalho, da Comissão
de Saúde da CUT e dirigente do Sindicato dos
Metroviários, aponta uma estratégia que co-
meça a ser utilizada por grandes empresas: de
posse de exames médicos (rotineiros) dos
funcionários, a empresa retém a eventual
informação de um sintoma de Aids. O funcio-
nário sob suspeita é imediatamente demitido
sob qualquer alegação e, mais tarde, com a
evolução do mal e novos exames, vem a saber
a causa real de sua demissão. Tanto que os
empregados da Companhia do Metropolitano,
do Rio dc Janeiro, conseguiram, por força de
acordo coletivo, o direito dc receber cópia de
todo exame médico a que se submeterem, o
que deverá inviabilizar a estratégia.

Quando tem a sorte de não ser demitido, o
portador do vírus passa por outros percalços
no emprego. B., 33 anos, homossexual, é
arquivista numa empresa estatal. Em março,
ele descobriu que está com Aids. Sua aparcn-
cia, porem, é a de uma pessoa completamente
saudável. Mas a angústia de se saber portador
do vírus de uma doença mortal levou-o à
necessidade de desabafar com alguém. Esco-
lheu uma colega de trabalho: "Pensei que era
minha amiga. Mas ela espalhou pra todo
mundo. Agora, ninguém mais fala comigo.
Quando me aproximo, estão todos sempre
apressados para sair. Vou trabalhar todo dia,
mas não me dão trabalho para fazer. Estou me
sentindo um inútil", lamenta-se ele. B. mora
com um amigo (cujo exame de sangue deu
negativo) e garante que agora seu relaciona-
mento com ele é puramente platônico. "Não
tenho mais relações sexuais com ninguém. É
uma questão de consciência", diz ele.

R., 25 anos, bancário, homossexual, soube
que estava contaminado há um ano e meio.
Ciente de que se exporia à discriminação no
banco e ao risco da demissão se revelasse sua
doença, alegou que sofre de uma virose para
justificar os dias em que chega mais tarde por
ter ido ao módico.

Seguro-saúde
A expansão da Aids tem, como se vc,

muitos "efeitos colaterais", para além dos
problemas puramente médicos e de política
sanitária. As questões trabalhistas que a doen-
ça começa a suscitar tendem a se ampliar. Em
outubro, por exemplo, uma reunião de profis-
sionais dc saúde e representantes de grupos de
risco no Rio produziu um documento com
sugestões para a Constituinte no qual há várias
propostas no capítulo dos direitos previdenciá-
rios e trabalhistas, entre elas a liberação do
FGTS e do PIS-Pasep para os pacientes de
Aids.

Outra conseqüência da Aids que começa a
ser discutida é a função do seguro-saúde. O
tratamento da doença é caro, há poucos hospi-
tais públicos para a tarefa e as empresas de
seguro-saúde em geral não cobrem os riscos
com doenças mentais e infecto-contagiosas (o
caso da Aids).

Doente retrata

verdade do país"O cidadão com Aids hoje talvez seja o
retrato mais fiel da situação sanitária do país.
É um cidadão que paga impostos e não
consegue ser atendido nos hospitais das re-
des estaduais; contribui para a Previdência
Social e não consegue ser atendido nos
hospitais do Inamps; paga seguro-saúde c
não é indenizado pelos gastos que tem nos
hospitais particulares a que é obrigado a
recorrer".

O diagnóstico é do médico Álvaro Mati-
da, diretor do Departamento de Doenças
Transmissíveis da Secretaria dc Saúde do
Rio de Janeiro. A falta de leitos c ambulató-
rios para os pacientes de Aids é um problemanacional.

— Temos cinco pacientes na iminência
dc internação e dispomos apenas de dois
leitos. A verdade é que há uma despropor-
ção muito grande entre a epidemia e o
empenho das autoridades para enfrentá-la —
acusa o mineiro Luiz Antonio Loures, do
Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.
Segundo Loures, Minas Gerais (onde há 24
casos registrados, mas o número real deve
ser pelo menos o dobro) tende a repetir
agora a situação registrada cm São Paulo no
ano passado, quando portadores de Aids
eram obrigados a amargar a espera nos
corredores dos hospitais, por falta dc leitos.

São Paulo, com 568 vítimas oficialmente
registradas (podem ser na verdade 700, sc-
gundo a médica Tcreza Klieman, da Secreta-
ria de Saúde Estadual), é o estado com maior
número dc casos e também de leitos disponí-
veis. Mas ninguém sabe ao certo quantos:
197 segundo o Ministério da Saúde, 150
segundo a Secretaria de Saúde ou 60, segun-
do o Grupo de Apoio e Prevenção da Aids
(uma entidade que reúne 30 voluntários para
ajudar doentes carentes).

No Rio de Janeiro, o segundo estado cm
incidência, há, segundo Álvaro Matida, 12 a
14 leitos cm cinco hospitais (Gafrée e Guin-
le, Hospital dos Servidores do Estado, Hos-
pitai do Fundão, Antonio Pedro e Pedro
Ernesto). A necessidade real é de pelo
menos o triplo.

Em busca de vaga
Na semana passada, um funcionário da

Secretaria dc Saúde vagava pelos hospitais
públicos do Rio tentando uma vaga para o
irmão, que estava internado há cinco dias no
Hospital Samaritano, particular, e nesse pe-
ríodo consumiu Cz$ 50 mil, todo o dinheiro
de que a família inteira podia dispor. Sem
mais recursos, o funcionáiio buscou a trans-
fcrência do irmão para um hospital público.
Mas não houve pistolão que desse jeito. O
rapaz, que morreu, contribuíra durante 15
anos para a Previdência Social c era conve-
niado de uma empresa dc serviços médicos, a
Scmig.

A relação dos hospitais públicos do Rio
que têm leitos para Àids mostra que, dos
cinco, quatro são hospitais universitários. E
mais ou menos o que ocorre no resto do país:
os hospitais universitários foram obrigados a
assumir a responsabilidade maior pelo trata-
mento dos doentes, em detrimento de Sua
tarefa primordial, que é o ensino e a pes-
quisa.

De Brasília, Maria Leide Van Del Rey
de Oliveira, do Ministério da Saúde, diz: "O
Inamps foi o grande omisso na questão da
Aids". Em todo o país, o Inamps colocou
apenas um leito oficialmento-para CT trata-
mento da doença, no Rio de Janeiro, e um
oficiosamente, no interior de São Paulo, diz
ela.

Mesmo quando há leitos disponíveis,
não quer dizer que os doentes podem ser
internados. Em São Paulo, o Hospital Emílio
Ribas foi arrendado pelo governo estadual
para concentrar os internamentos de pacien-
tes de Aids. O hospital interna atualmente 35
pacientes. Tem instalações e equipamentos
para até 80, mas não tem funcionários espe-
cializados em número suficiente.

Os pacientes de Aids só são internados
quando contraem infecções graves, que não
podem ser tratadas em ambulatório. Os
hospitais só aceitam internações nos casos
estritamente necessários. Os parentes, por
outro lado, freqüentemente pressionam os
hospitais para que recebam os doentes, por-
que não os querem em casa.

Em São Paulo, onde há muitos pacientes
de classe média para baixo (nos outros
estados a doença ainda predomina nas cias-
ses média e alta), há muitos casos dc pacien-
tes que, entre uma internação e outra, são
obrigados a viver cm furtivos quartos de
pensão, escondendo ao máximo sua condi-
ção para evitar represálias.

Para mantê-los, o serviço de assistência
social da Secretaria de Saúde conta com uma
pequena verba, que é somada a contribui-
çóes e doações. Uma ajuda importante foi
dada na terça-feira, por exemplo, através de
um leilão de arte promovido pelo jornalista
Antonio Maschio, que arrecadou quase Cz$
80 mil.
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Pesquisadores do mundo inteiro lutam
para descobrir uma vacina que impeça a conta-
minação de pessoas saudáveis pelo vírus da
Aids e um medicamento que elimine o vírus do
corpo dos que o contraíram. Não se sabe se e
quando uma e outro estarão disponíveis. Mas
raramente se passa um dia sem que um novo
avanço nas duas frentes de luta seja registrado.

Nem todo mundo que se contamina desen-
volve os sintomas da Aids. Na verdade, era
dois terços das pessoas contaminadas a doença
não sc desenvolveu nos cinco anos seguintes,
embora ninguém possa garantir que não se
desenvolverá após cinco anos, pois a doença é
nova e é preciso mais tempo de observação.

Enquanto uma terapia completamente efi-
caz não surge, os médicos recorrem a drogas
experimentais. Embora sejam tóxicas, causan-
do efeitos colaterais, essas drogas têm garanti-
do uma sobrevida aos pacientes. No Brasil, as
que estão sendo usadas — em poucos hospi-
tais, porque são importadas, caras e difíceis de
obter — são o suramin e o interferon. Há uma
terceira, a azidotimidina (AZT), que parece
ser mais eficaz, mas esta ainda não chegou a
nenhum hospital brasileiro.

Dc qualquer forma, mesmo o suramin e o
interferon não são aplicados aos doentes da
forma grave de Aids, aquela em que o sistema
imunológico está de tal modo comprometido

que o paciente sofre de infecções oportunistas
e/ou tumores cancerosos. Nesses, o vírus já se
multiplicou tanto que não adianta uma droga
para combatê-lo. Os médicos tratam, então, as
infecções e os câncercs com os medicamentos
e cirurgias habituais.

As drogas experimentais são usadas ape-
nas nos pacientes com a forma branda da
doença, caracterizada pelo crescimento de
gânglios no corpo, especialmente pescoço c
axilas. No Hospital carioca Gafrée e Guinlc,
dos 87 pacientes enquadrados nessa categoria
apenas 2,3% evoluíram para a forma grave e
morreram. Mas, dos 71 pacientes que chega-
ram com a própria Aids, 70% morreram.

Depressão agrava
Uma recomendação que os médicos fazem

aos pacientes portadores do vírus sem sinto-
mas e aos pacientes da forma branda é que
evitem novas exposições ao vírus. Apesar de
estarem contaminados, há uma chance de que
o mal não piore. Mas, se continuarem se
expondo à contaminação (por exemplo, um
homossexual contaminado que continua a ter
relações sexuais, expondo-se a novos contatos
com o vírus), certamente vão piorar.

As pessoas que tiveram contatos sexuais
com pessoas do grupo de risco, ou sc submete-
ram a múltiplas transfusões sangüíneas, os

médicos recomendam que procurem fazer o
teste anti-HIV.

Embora sejam enfáticos nesses alertas, os
médicos também frisam que a histeria, o
pânico e a estigmatização das pessoas contami-
nadas não contribuem em nada para proteger
da contaminação, mas contribuem para agra-
var o estado dos contaminados, pois, discrimi-
nados, eles se deprimem e a depressão baixa
mais ainda suas defesas imunológicas.

É importante saber que o vírus da Aids só
é transmitido pelo sangue e pelo esperma. O
convívio puro e simples com um infectado,
qualquer que seja o estágio de desenvolvimen-
to da doença e qualquer que seja o grupo de
risco a que ele pertença, não contamina nin-
guem.

As mulheres infectadas têm 50% dc chan-
ccs de contaminar um filho ainda no útero.
Não há, porém, indicações seguras de que elas
contaminem homens pelo contato sexual. Há
uma possibilidade teórica de que isso aconteça
(através de microferimentos na vagina que, em
contato com idênticos microferimentos no pê-
nis, pocíeriam carregar o vírus do sangue da
mulher para o homem). Na dúvida, o melhor é
o casal usar preservativos.

Uma indicação que aparece nas estatísticas
do Gafrée é o percentual de mulheres conta-

minadas que tiveram coito anal com seus
parceiros. Das sete parceiras de bissexuais
estudadas (sem sintomas), cinco (71,4%) tive-
ram coito anal, enquanto das 21 que só tinham
coito vaginal, apenas duas (9,5%) se infecta-
ram. Das quatro portadoras da forma branda
que eram parceiras de bissexuais, três tinham
coito anal. O motivo provável para a relação
entre contaminação das mulheres e coito anal
parece ser o mesmo que explica o alto índice
de homossexuais vítimas da doença: a mucosa
da vagina é menos permeável do que a mucosa
do reto.

Quanto aos hemofílicos, há um ano não
correm mais risco de contaminação, porque o
coagulante que recebem nas transfusões pas-
sou a ser aquecido para matar o vírus. Podem,
porém, surgir novos casos de hemofílicos con-
taminados antes que essa providencia passasse
a ser tomada. Há risco ainda para os que
precisam de plasma sangüíneas. Este não
pode ser aquecido e nem todos os bancos de
sangue estão fazendo os testes anti-HIV para
eliminar as amostras contaminadas. Por isso.
especialistas como o dr. Antenor Madeira
Neto, da Secretaria de Saúde do Pará, reco-
mendam que quem precisar dc transfusões
recorra a parentes.
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Ombudsman" de

Curitiba critica

o que Sarney criou

Maria do Carmo Batiston

Curitiba — O único brasileiro a exercer até aqui as funções
de defensor do cidadão contra abusos e omissões da administra-
çáo pública — a figura do ombudsman, criação sueca que na
capital paranaense ganhou o nome de ouvidor municipal —

• contesta, do alto de sua experiência de nove meses, idade que está
completando a iniciativa pioneira de Curitiba, a validade do
conselho que o presidente Sarney acaba de criar com funções
semelhantes. Manuel Eduardo Camargo e Gomes acha que a
função não pode ser exercida por mais de uma pessoa. Na sua
opinião, um cargo que exige independência e força de persuasão
só pode ser unipessoal. Uma comissão, um conselho, como o que
o governo federal acaba de criar, dilui essa força e — perigo maior
— corre o risco de burocratizar o cargo e matar a experiência na
raiz.

Mas não se trata só da opinião de Manuel Eduardo. O
primeiro ombudsman brasileiro, por exigência da própria função,
ainda mais quando exercida de modo pioneiro no país, consultou
toda a literatura existente sobre o assunto. E saiu desse mergulho
em condições de afirmar que não há em nenhum país, do mundo
para casos semelhantes, uma comissão como a agora criada pelo
presidente Sarney. No máximo, um país pode ter mais de um
ombudsman, como é o caso da Suécia, onde existem quatro.

Mas ele são setorizados. Cada um é encarregado de uma
área específica — esclarece Manuel Eduardo.

Evolução
Apesar da pouca idade da experiência, ela já se prepara para

passar por uma evolução em Curitiba. Quando a Câmara de
vereadores reiniciar seus trabalhos, em março, receberá um
projeto do Executivo municipal que, se aprovado, determinará
que a ouvidoria municipal passe a ser exercida por um cidadão
eleito pela própria população, com o mandato limitado a dois
anos e passível de destituição, também por decisão popular. Isto
é, caso os que o elegeram considerem que ele não está cumprindo
suas tarefas de modo satisfatório.

No mesmo período em que o projeto estiver sendo discutido
na Câmara Municipal, Curitiba sediará o Primeiro Congresso
Nacional de Ombudsman e Segundo Latino-Americano, promo-
vido pela Associação Internacional de Ombudsman. O objetivo
do congresso é reunir, para o Brasil e para a América Latina (o
pioneirismo curitibano, no caso, é latino-americano), o máximo
ie informações sobre essa atividade funcional que da capital do
Daraná vai se espalhar a partir de agora por todo o Brasil.
Acredita-se que até julho do ano que vem mais 18 capitais
brasileiras já tenham seu ombudsman, a começar, segundo as
indicações disponíveis, pelo Recife e por Brasília.

Em todos os casos esses cidades partirão da experiência
curitibana — explica Manuel Eduardo Camargo e Gomes. — Já
discutimos o assunto em vários encontros pelo Brasil e sempre nos
pedem informações, regulamentos, coisas assim. O próprio
Ministro Marco Maciel, com quem também discuti a questão
longamente, me pediu relatórios sobre a experiência da ouvidoria
municipal em Curitiba.

Manuel Eduardo explica que os relatórios solicitados foram
devidamente encaminhados ao Ministro-Chefe da Casa Civil e
prefere silenciar sobre a possível decepção que lhe causou o fato
de o correspondente federal ter saído sob forma de uma comissão
mesmo depois de seu encontro com Marco Maciel.

Exemplos
Qualidade básica do ouvidor, acha Manuel Eduardo, é o

rigor. Graças a uma fiscalização rigorosa é que 120 famílias do
bairro tradicional de Santa Felicidade conseguiram esticar o
trecho da duplicação de uma avenida local. Levada a queixa à
ouvidoria, o que se viu é que a comunidade do bairro tinha razão
ao considerar que o dinheiro investido na obra não justificava o
trabalho em um trecho tão pequeno como o inicialmente previsto
pelo governo. Também foi o rigor de investigação da ouvidoria
que levou ao afastamento de três funcionários municipais, que
estão respondendo a processo por receberem propina para
apressarem o andamento de processos emperrados na burocracia
municipal.

Desde 23 de março, quando foi instalada, a ouvidoria
municipal de Curitiba já recebeu duas mil reclamações, 70% das
quais foram resolvidas. Os 30% restantes ainda estão em anda-
mento.

O processo é simples — diz o ouvidor. — Sentindo-se
lesado por uma ação do poder municipal, o cidadão comparece à
ouvidoria, situada, fisicamente, num ponto central de Curitiba.
Lá, preenche uma ficha em que faz a sua reclamação. O processo
é encaminhado em 24 horas à secretaria municipal a cuja
jurisdição se refere. Em 48 horas, o secretário ou outra autorida-
de responsável na área é obrigado, de acordo com o próprio
decreto que criou a instituição, a comparecer à ouvidoria e
justificar o ato. A ouvidoria chama então o contribuinte e mostra-
lhe a solução apresentada pelo responsável da área. Se o
contribuinte-reclamante estiver de acordo com a solução apresen-
tada, assina a ficha autorizando o processo cm causa a ser
arquivado.

No começo ã experiência foi um pouco traumática, lembra
Manuel Eduardo. As pessoas tiveram de perceber que a reclama-
ção tinha de ser uma coisa séria, que sua responsabilidade estava
em jogo. E isso era um certo choque no início. Mas logo o
trabalho começou a ser feito com naturalidade. As pessoas
descobriram que o ombudsman não tinha poderes para vetar
projetos ou paralisar obras. Por si só, não. Os grandes aliados do
ombudsman são o contribuinte, basicamente, e, num sentido de
divulgação, a imprensa. Junto com o contribuinte, o ombudsman
ganha o poder de persuasão. Se o contribuinte tiver razão, a causa
está ganha. A imprensa recebe sempre ura relatório de cada caso.

O mais famoso
O caso mais famoso da ouvidoria curitibana até aqui é um

dos primeiros logo após sua entrada em funcionamento. O plano
cruzado também era coisa recente. Na conversão de ORTNs a
Secretaria de Finanças acabou cobrando Cz$ 14 a mais em
algumas taxas municipais. Um contribuinte reclamou: estava
sendo lesado. A ouvidoria levou o caso à secretaria, que acabou
tendo de rever toda a sua programação, alterar os dados de seus
computadores e devolver aos contribuintes o que cobrara a mais.
Em uma semana, teve um prejuízo de Cz$ 300 mil, mas a partir
daí não errou mais.

Ok.
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Roupas de todos os tipos e tamanhos até o n.° 62. As ca-
misas esporte vão até o n.° 10 e as camisas sociais e pi-
jamas têm mangas mais compridas de até 70cm e com
mais cintura. Cuecas anti-alérgicas de tecido ou malha,
também com as pernas mais longas. Ceroulas de tecido,
malha, flanela, lã e de helanca. Robes de chambre, rou-J
pões e suspensórios.
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Para Manuel Eduardo, o cargo de ouvidor é a antiburocracia
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Mercenários deixam no Rio mistério de armas sumidas

Ricardo Amaral

Brasília — Os oito mercenários norte-' americanos que o governo brasileiro decidiu extradi-
Z tar esta semana para a Argentina deixam no Brasil

um mistério policial — onde foi parar boa parte do
. carregamento de armas que eles traziam no navio de

bandeira panamenha Nobistor, apreendido na praia
de Itaipu, Rio de Janeiro, por agentes da Polícia

I Federal, no dia 14 de março. No caminho entre o cais
da Praça Mauá — onde o Nobistor foi descarregado

. — e o quartel do lu Batalhão da Brigada de Pára-
quedistas, armas e munições desapareceram.

O material bélico extraviado não seria suficicn-"te para armar a União Democrática Ruralista" 
(UDR), como suspeitou a primeira juíza que se
debruçou sobre o caso, Julieta Machado CunhaLunz, da Justiça Federal, mas faria a felicidade de
qualquer policial — duas escopetas, três metralhado-

7. ras, duas granadas de mão, por exemplo, estão neste
lote. E é justamente para a Polícia Federal que

_ aponta o dedo do ministro Dias Trindade, relator de
r um acórdão do Tribunal Federal de Recursos (TFR).

que absolveu os mercenários e determinou a investi-gação do desaparecimento das armas.
Sumiço

" O ministro do TFR não faz acusações explícitas,
mas diz em seu voto que "há certeza de que houvedesvio de armas depois que a Polícia Federal tomou

T conta do navio, já presos os tripulantes". E acrescen-
ta que, de acordo com os depoimentos dos norte-"americanos, um se queixa do desaparecimento de
uma máquina fotográfica e outro do sumiço de 1 mil~ 200 dólares de sua bagagem. "Há, enfim, dúvidas
fundadas de que essas armas que faltam teriam sido
desviadas depois de arrecadadas, embora não oficial-

.. mente apreendidas pela Polícia Federal", conclui o
ministro.

™ A constatação de que houve desvio de armas e' munições brotou do confronto entre a relação de
armas embarcadas em Buenos Aires, fornecida pelo"Ministério da Defesa argentino (na supervisão de

uma operação legal) e relações posteriormente feitas
pela própria Polícia Federal, pela Receita Federal e" pelo Exército brasileiro, depositário do lote apreen-
dido. Os autos do processo revelam que nem a Polícia" Federal, que apreendeu as armas, nem o Exercito,
que as recebeu, tiveram o cuidado de relacionar," naquele momento, o que transportavam c o que"recebiam.

A apreensão das armas foi comandada pelos
.'delegados de Polícia Federal Carlos Mendes e Anto-

nio Cardoso Rayol, com a ajuda dos agentes Dalvan
^ Wertling de Oliveira, Luiz Henrique Pedrosa Fraga,

Sérgio Loyola Martins e José Edson César de Albu-
querque, que as repassaram aos delegados Barros

.¦Leal e Roberto Chagas Monteiro. Em seu depoimen-
to, o delegado Carlos Mendes disse não ter visto

„ escopetas no lote, mas o delegado Monteiro admitiu
inclusive ter manuseado uma dessas escopetas. No
Exército, não há escopetas.

Houve mais negligência, além da falta de rela-
ções do material apreendido. Na noite em que foi

" levado para o Cais, o Nobistor ficou sob a guarda de
apenas quatro policiais, com toda a carga a bordo,

•como admitiu Monteiro em seu depoimento. Tantos"erros levaram o ministro Dias Trindade a determinar
a apuração do desaparecimento das armas. Essa' apuração cabe à própria Polícia Federal. A direção
do DPF cm Brasília informa que uma sindicância"'interna conduzida pela Superintendência da Polícia
Federal no Rio de Janeiro nada constatou de irre-
guiar.

Embarque em Buenos Aires foi legal

teriam sido por eles internadas cm território

Arquivo

Brasília — As armas do Nobistor foram
legalmente embarcadas no porto de Buenos
Aires no dia 27 de fevereiro, eram quase sete
toneladas de armas e munições acondicionadas
em 217 caixas. O destino era o porto de Accra,
capital de Ghana, na África. O embarque foi
supervisionado pelo ministro da defesa argenti-
no, que acreditava estar vendendo armas para o
governo do país africano, o que, mais tarde, se
constatou ser falso. A carga valia 160 mil 198,08
dólares.

A sentença da juíza federal Julieta Machado
Cunha Lunz, que condenou os norte-americanos,
em primeira instância, por tráfico ilegal de ar-
mas, sustentava que as armas desaparecidas

brasileiro, dando margem a versões que elas se
destinariam à UDR. O ministro Dias Trindade,
do TFR, provou que a versão era falsa, absolveu
os norte-americanos e levantou suspeitas sobre a
Polícia Federal pelo desvio das armas.

A defesa dos norte-americanos apresentou
uma tabela comparando a lista de armas embar-
cadas, feita pelo exército argentino, com listas
posteriormente elaboradas pela Polícia Federal,
pela Receita Federal e pelo Comando da Ia
Região Militar, sediada no Rio de Janeiro. A
comparação mostra o que desapareceu depois
que a Polícia apreendeu o navio.
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ARMAMENTO Argentina Exercito DPF Receita Federal

Cartuchoscalibre7,62Especiais 80 mil 78 mil 78 mil 365 78 mil 456

Cartuchos 7,62 comuns 150 mil 72 mil 500 70 mil 266 70 mil 186

Granadas de mao 400 398 399 —

Granadas de fuzil 100 98 98 98

Cartuchos 7,62 tipo 4C 12 mil 13 mil 250 11 mil 700

Carregadores de fuzil 7.62 1 mil 350 1 mil 080 1 mil 353

Cartuchos calibre 12 100 50 50 100

Cartuchos calibre 9x19 1 mil 750 850 14 mil 450 850

Estojos de limpeza de arma 150 34 33 34

Metralhadoras FMK3 (9 mm) 2

Silenciador de FMK3 33 1

Carregadores FMK3 7

Carregadores de Pistola 9mm 12 8

Armagoes para pistola 2

Metralhadoras 7.62 dois(canos) 2

Escopetas FM cal. 12/70 — Nobistor" sumiu boa parte do armamento que ia para Ghana

Avaria pôs a descoberto

mentira sobre o destino
Brasília — Na noite de 9 de

março, quando fundeou em águas
brasileiras o Nobistor, com uma ava-
ria nos motores, oito mercenários"norte-americanos contratados para
levar um lote de armas ao governo
de Ghana perceberam que havia al-
go errado em seus planos. Quatro
dias depois, presos pela Polícia Fe-
deral, John Dee Early (o chefe do
grupo), Roberto Edward Foti, Ste-
ven Warren Hedrick, Frederick Ten-
ni Verduin, Sheldon Ward Ains-
worth, Júlio Raul Rodrigues Larra-
zabal, Steven Villa Sosa e Thimoty
Michael Carmody constataram que
haviam, literalmente, entrado de
gaiato no navio.

A aventura do grupo começou
em Miami, quando um certo Ted
Bishop os contratou para um serviço
na Argentina. Por 4 mil dólares cada
um, fora despesas, levaram armas
para o governo de Gana e treinariam
soldados daquele país no manejo das
armas. Se fossem eficientes nesta
missão, poderiam prestar outros ser-
viços ao exército do país africano.
Tudo com o aval do ministro da
Defesa de Ghana, Godfrey Osei. No
Rio de Janeiro, antes de serem pre-
sos, descobriram que Osey não era
ministro da defesa. Era um líder
oposicionista em Ghana.

Idas e vindas
A informação veio pelo telex em

meio à viagem. Decidiram então
pelo retorno aos Estados Unidos, a
partir do Rio, com as passagens de
avião que haviam recebido e os 2 mil
dólares pagos adiantadamente. A
carga voltaria à Argentina a bordo
do Nobistor. Quando a Polícia Fede-
ral entrou em ação, os mercenários
começaram a subir um calvário que,

2

para eles, ainda não terminou. Pri-
meiro, foram condenados a penas de

uatro a cinco anos de prisão pela
ustiça Federal, pelo crime de con-

trabando de armas.
De réus, foram transformados

cm vítimas, em novo julgamento,
desta vez pelo Tribunal Federal de
Recursos, que reformou a sentença,
absolveu-os e levantou suspeitas so-
bre a própria Polícia Federal quanto
ao desvio de armas do cargueiro.
Neste período, receberam o socorro
do Senado norte-americano. Dois
senadores da Carolina do Norte,
Jesse Helms e James Broyhill, escre-
veram ao presidente José Sarncy
pedindo a liberdade condicional dos
acusados, enquanto respondiam na
Justiça. Na Carolina do Norte mora-
vam Júlio Larrazabal e Steven Villa
Sosa. Sarney não pôde atendê-los
porque, quando vieram as cartas, em
outubro, a Argentiqa havia pedido a
prisão preventiva dos norte-
americanos, para fins de extradição.
Esse tipo de prisão não prevê benefí-
cios como a condicional.

Absolvidos finalmente na sema-
na passada, quando o TFR rejeitou
embargos apresentados pela Justiça
pública, os norte-americanos servi-
rão agora para uma manobra diplo-
mática, visando a diminuir o impacto
do caso Norbistor sobre as relações
entre Argentina e Ghana. Eles serão
julgados na Argentina pela acusação
de contrabando. Não ae armas, pois
o próprio governo argentino deu selo
de legalidade ao embarque, mas de
sete botes e dois motores. De vítimas
em que foram transformados pela
Justiça brasileira, eles passam nova-
mente à condição de réus. não se
sabe até quando.
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EMFA não sabe onde usar navio 
que 

comprou aos EUA
Natal _______ l •. r;  „i   kilitor<í o i^ontífiro^ôn Hoc rança? flíl

Evaldo Costa

Recife, Natal e Fortaleza — Dois
navios antigos e mal conservados —
o Gonçalo Coelho e o Forte dos
Remédios — estão tirando o sono do
ministro-chefe do Estado Maior das
Forças Armadas (EMFA), general
Paulo Campos Paiva, e do novo
governador do Território de Fernan-
do de Noronha, capitão-de-mar-e-
guerra Gerson da Silva Monteiro.
Além dos problemas causados pelo
péssimo estado de conservação em
que se encontravam — um deles
naufragou, enquanto o outro parava
para reparos, o EMFA descobriu
agora que não teria utilização para as
embarcações, adquiridas na gestão
do ministro José Maria Amaral para
resolver o problema do abastecimen-
to de Fernando de Noronha, que
seria transformado em pólo de atra-
ção turística.

— Como o projeto de aproveita-
mento do potencial turístico do ar-

foi definitivamente arqui-qui;

O Gonçalo Coelho, que serviria a Fernando de Noronha, é agora inútil para o EMFA

UmhcãmnõaU
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PLANO DAME
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vado por decisão do próprio presi-
dente Sarney, que teme danos à
ecologia, o ministério está estudando
o que fazer com os navios — infor-
mou o governador, acrescentando
que há uma tendência de incorporar
as embarcações ao patrimônio da
Marinha. "Até porque a administra-
ção do território não teria como
arcar com os custos da manutenção
dos barcos, a não ser que fosse
contemplada com uma dotação espe-
ciai de recursos", explica Gerson
Monteiro.

Estado precário
Era tão precário o estado de

conservação aos navios, construídos
na década de 40 e comprados na
Flórida, Estados Unidos, que ne-
nhum dos dois chegou a ser utilizado
na forma imaginada. O Gonçalo Coe-
lho fez duas viagens entre o conti-
nente e a ilha, mas apresentou tantos
problemas, que a administração não
conseguiu mais recrutar tripulantes
que aceitassem correr o risco de
operá-lo em alto mar. No momento,
está ancorado no Arsenal da Mari-
nha, em Natal, onde começa a rece-
ber os reparos previstos, sem que
ninguém saiba quando estará em
condições de voltar ao mar. 0 Forte
dos Remédios teve final trágico. De-
pois de uma demorada e confusa
viagem entre Fort lauderdale, na
Floria, e o Brasil, o barco naufragou
no litoral do Ceará, a 18 quilômetros
da costa, em frente à praia de Morro
Branco, e está a 15 metros de pro-
fundidade.

O governador Gerson Monteiro
acrescenta que tem sido possível
manter o abastecimento da ilha —
que, entre funcionários civis e milita-

res, e habitantes fixos, abriga cerca
de 2 mil pessoas — utilizando corve-
tas e rebocadores da Marinha "como
sempre foi feito". No cargo há ape-
nas oito dias — sequer montou sua
equipe de trabalho ainda — Gerson
Monteiro entende que a Marinha e a
Aeronáutica podem muito bem con-
tinuar abastecendo Fernando de No-
ronha.

Ele não quis revelar quantocustaram ao governo brasileiro as
duas embarcações — fala-se em US$
600 mil (cerca de 8 milhões 600 mil)
— por se tratar, segundo ele, de
assunto da administração anterior e
do âmbito do ministério. Admitiu,
entretanto, que, quando os barcos
foram comprados, sabia-se que eles
eram velhos e estavam mal cuidados."A idéia era economizar na aquisi-
ção, mesmo sabendo que depois eles
teriam que passar por uma reforma,
e, ainda, que de vez em quando
teriam que baixar ao estaleiro", co-
mentou o governador, informando
ter tomado conhecimento de que os
tripulantes do Forte dos Remédios
tiveram muitas dificuldades para tra-
zer a embarcação dos Estados Uni-
dos ao Ceará, onde ela naufragou.

Inquérito
Os navios comprados para abas-

tecer Fernando de Noronha preocu-
pam outras autoridades. O capitão
dos portos de Fortaleza, João Alber-
to Sampaio, por exemplo, não es-
conde que uma "fatalidade do desti-
no" — como se refere ao fato de o
naufrágio do Forte dos Remédios ter
ocorrido em águas sob sua jurisdição
— tem-lhe causado muita preocupa-
ção. Ele é o encarregado de conduzir
o inquérito que investiga as causas
do acidente e que, posteriormente,
será enviado ao Tribunal Marítimo,
um órgão técnico do Ministério da
Marinha, sediado no Rio, ao qual
cabe analisar incidentes ocorridos no
mar.

O capitão-de-fragata João Al-
berto Sampaio diz que 

"o inquérito
está sendo conduzido no ritmo ade-
quado" e que ficará pronto 

"assim

que eu dispuser de todos os elemen-
tos para firmar convicção sobre as
causas do acidente". Lembrando
que o prazo — 120 dias — não
chegou à metade, ele revela que o
trabalho não tem sido fácil. A pri-
meira dificuldade surgiu logo após o
resgate dos tripulantes por equipes
do Salvaero, atendendo ao pedido
de socorro. "Como nossa preocupa-
ção naquele momento era salvar os
náufragos, o local do acidente não
foi devidamente marcado. Aí, preci-
samos de mais de 20 dias para locali-
zar a embarcação", disse o oficial.

Antes da localização do barco,
para realização da perícia que possi-

bilitará a identificação das causas do
acidente, o capitão dos portos do
Ceará interrogou os tripulantes."Não foram depoimentos muito elu-
cidativos, porque apenas três deles
estavam acordados no momento do
acidente", explicou o capitão Sam-
paio, acrescentando que um dado

3ue 
será levado em conta é o relato

os tripulantes sobre as dificuldades
de navegação, por causa do mau
estado do navio. "Eles contaram que
tiveram problemas, realmente, in-
clusive precisando parar na América
Central para reparos de emergência.
Mas, se chegaram até aqui, é sinal de
que havia condições de navegação",
comentou Sampaio.

Agora, ele está aguardando o
resultado de diligências que solicitou
a departamentos da Marinha. A dili-
gência considerada mais importante
é a perícia no local, feita por uma
equipe de mergulhadores do coman-
do do 3o Distrito Naval. "Eles passa-
ram dois dias aqui, entre os dias 3 e
4, mas ainda não me apresentaram o
laudo", disse o capitão. Ele disse
ainda que está aguardando um mapa
da Diretoria de Hidrografia e Nave-
gação mostrando como estavam o
mar e o tempo na noite do dia 30 de
outubro, quando o navio naufragou,
em menos de duas horas, deixando
seus oito tripulantes em botes salva-
vidas Reparos

O Gonçalo Coelho começou a ser
reparado no Arsenal da Marinha em
Natal, mas ninguém tem acesso ao
barco, por ordem do almirante Wan-
dir das Neves Cerqueira, comandan-
te do 3o Distrito Naval (o comando
da Marinha para o Nordeste). No
Arsenal, ninguém informa quanto
tempo vão demorar nem quanto
custarão os reparos na embarcação",
porque se trata de um acordo entre
dois ministérios, decidido a nível de
gabinete, segundo informam fontes
do 3o Distrito Naval. O O Gonçalo
Coelho passou dois meses ancorado
no estaleiro sem que os trabalhos de
restauração começassem, porque em
Brasília já se questionava a compra
dos dois barcos.

O Gonçalo Coelho e o Forte dos
Remédios são duas embarcações de
desembarque de carga geral, com
cascos chatos, que permitem que se
aproximem a pequenas distâncias da
praia. Para abastecer uma ilha como
Fernando de Noronha, só embarca-
ções deste tipo podem ser utilizadas:
o território não tem portos nem
ancoradouros para navios de grande
calado. O Forte dos Remédios, o
barco menor tinha 35 metros de
comprimento e transportava até 217
toneladas. O Gonçalo Coelho pode
deslocar até 600 toneladas.
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Catu: menor agora nega tudo

Salvador — Em depoimento prestado ao
delegado especial Valdir Barbosa, na presença
do advogado curador Jomar Lamartine Lima
Veiga, o menor R.J.B. (preso há duas sema-
nas) negou ter sido o executor do atentado a
bomba que destruiu a casa da prefeita de Catu,
leda Góis Lago de Araújo, matando a filha
caçula da prefeita, Mônica, de 13 anos. Antes,
segundo divulgou a policia baiana, o menino
confessara ter colocado a bomba na casa de
leda Araújo, sua parenta, a mando do vice-
prefeito Juraci Ribeiro.

No início desta semana, em Salvador, o
vice-prefcito de Catu, inimigo político da pre-
feita, já havia negado qualquer tipo de envol-
vimento no atentado. Juraci Ribeiro disse não

acreditar na versão inicial da polícia, de que o
menor, "delido ilegalmente há vários dias", o
tenha acusado: "A não ser que tenham feito
uma lavagem cerebral no menino ou estejam
usando métodos de pressão para obrigá-lo a
nos acusar", ressalva Ribeiro, para quemR.J.B. está sendo "mero bode expiatório no
caso".

O delegado Valdir Barbosa, encarregado
da investigação do caso, confirmou que, ao
interrogar R.J.B. pela primeira vez, logo após
a sua detenção, o menino confessou ter coloca-
do a bomba na casa da prefeita de Catu. "Na
hora de passar a confissão para o papel (na
presença de um curador nomeado pela Justi-
ça), negou tudo, o que é normal nesses casos",
acha o delegado.
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Borges foi duro ao
falar de Mesquita

Para Borges,

Mesquita é

boquirroto
Cuiabá — O diretor de As-

suntos Fundiários do Incra,
Edegard Nogueira Borges,
classificou o porta-voz da Pre-
sidência da República, Fernan-
do César Mesquita, de "bo-
quirioto incompetente, politi-
camcnte irresponsável, trafi-
cante de influência e mentiro-
so". Nogueira Borges fez a
afirmação irritado com a decla-
ração do porta-voz de que o
Incra "é um antro de corrup-
ção e incompetência" e com as
críticas aos processos de desa-
propriação de terras, que, de
acordo com Mesquita, sempre
apresentam erros.

Para Nogueira Borges —
que fez questão de ressaltar
que falava em seu nome —, o
porta-voz é um "boquirroto in-
competente" porque "exerce
sua função com uma postura
de macaco em casa de louças, o
que dá até saudades dos porta-
vozes da ditadura, que pelo
menos sabiam exercer suas
funções com competência".

Acha o diretor de assuntos
fundiários do Incra que Fer-
nando Mesquita é politicamen-
te incompetente porque, com
suas declarações, acabou dei-
xando o presidente Sarney em"situação constrangedora e
criando áreas de atrito com os
ministros, que são seus auxilia-
res de confiança".

— Ele é traficante de in-
fluência — disse Nogueira Bor-
ges — porque esse é um fato
que ele mesmo confessou nos
jornais e foi reafirmado pelo
ex-diretor financeiro e atual
superintendente do Incra em
Minas Gerais, Jafete Abrahão.

Nogueira Borges disse queFernando Mesquita é mentiro-
so porque, garante, durante
sua gestão na Diretoria de As-
suntos Fundiários não foram
nem estão sendo elaborados
decretos errados, como afirma
o porta-voz. "Ele está desafia-
do a apresentar à imprensa
qualquer processo que esteja
errado, pois existem cerca de
50 processos aguardando a as-
sinatúra do presidente no Palá-
cio do Planalto."

Na opinião do diretor do
Incra, "fica muito claro que a
fazenda Quebra-Galho é ape-
nas um pretexto de Fernando
Mesquita, porque o que ele
quer mesmo é atingir o progra-
ma de reforma agrária como
um todo e a pessoa do ministro
Dante de Oliveira. Ele está no
lugar errado, pois deveria ter
pelo menos a coragem de assu-
mir sua postura anti-
reformista, indo prestar seus

_serviços ou ao deputado Ama-
..ral Neto (líder do PDS na Cã-
-mara) ou ao sr Ronaldo Caia-
-do (presidente da UDR)".
» Nogueira Borges questiona-também o fato de o porta-voz"da presidência dizer que exis-"tem 12 processos de corrupção

l 
"no Incra e não explicar que' "dizem respeito a atos pratica-
Tdos na Velha República e, por"outro lado, se esquece de falar
-dos processos de corrupção

; -que existem na Cibrazém, no
Banco Central, no IBC, no

t-BNH e no IAA".
I- O senador eleito por Mato-Grosso, Márcio Lacerda, pre-"sidente do Diretório regional"do PMDB, endossou as decla-' rações de Nogueira Borges e"revelou 

que amanhã a direção"do 
partido se reúne para anali-' sar as declarações de Fernando

Mesquita e divulgar nota à im-
. prensa sobre o assunto.
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DEMONSTRAÇÃO E VENDAS
Produto exclusivo na loja Centro:
R. 7 de Setembro, 110

MICRO SHARP KOT BIT
Um micro que funciona
para todo o mundo
estudar, criar, calcular,
brincar com videogame
e etc
A tecnologia MSX oferece
a você 16 cores. Todas
as possibilidades de
expansão já estão previstas.
Acompanha um
programa, um manual do
usuário e um manual base

5.290,

mm®* -

MICROCOMPUTADOR
EXPERT GRADIENTE
Fbdrâo MSX 80 K de
memória RAM, saída para
impressora, áudio e
video-tape
Teclado com 89 teclas,
256 símbolos gráficos.
Teclas para 10 funções
programáveis.
Chaveamento automático
de antena.

6.950,
Avista

PURIFICADOR DE AR SUGGAR LINHA 88
Purificador 60 cm. Sua cozinha fica livre
de fumaça, gordura e calor.
Motores silenciosos proporcionam maior
poder de sucção com nova cápsula
de carvão ativada específico para eliminar ^ v|jja
odores desagradáveis de certas
frituras. Garantia de 1 ano

890,

na

PURIFICADOR DE AR SUGGAR LINHA 88
Purificador 80 cm. Sua cozinha fica livre
de fumaça, gordura e calor.
Motores silenciosos proporcionam maior
poder de sucção, com nova cápsula
de carvão ativado, específico para eliminar A vista
odores desagradáveis de certas frituras.
Garantia de 1 ana

1.220,
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CONJUNTO DE SOM FRAHM ST-810
Sintonizador AM/FM. Toca-discos.
Acompanham 2 caixas acústicas.
Garantia de 3 meses.

2.390,
À vista

RADIO FRAHM RP101
Super moderno, sintonia AM/FM
Antena dobrável

FOGÃO GERAL PRESTÍGIO PLUS
O único com abertura lateral na porta
do forno e grelha móvel.
Mesa inox, tampa de vidro temperado,
acendimento automático total,
luz no forno, grelhas do forno
cromadas (2) e estufa.

2.380,
Avista

RÃDIO RELÓGIO CCE
Rádio AM/FM. Relógio digital e telefone num aaa
mesmo aparelha tecla memo para reteclagem V I jUf 1
automática do último número telefônico ámm%0 w V|
introduzida Tecla sigilo corta temporariamente À vistaa ligação Garantia de 6 meses.
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José Eli deixa Incra e denuncia 
pressões 

contra reforma
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Nacional JORNAL DO BRASIL

/MERIDi N4L

ALIENAÇÃO DE BENS NAO DE USO PROPRIO
EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

O BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S/A., e MERIDIONAL
BANCO DE INVESTIMENTO S/A., comunicam que estarão re-
cebendo até às 16h30min do dia 22 de dezembro, propostas para
aquisição dos imóveis a seguir descritos:
a) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS N? 86/63
Prédio de alvenaria com área total de 6.053,80m2, dispostos em de-
zenove pavimentos (subsolo, térreo, galeria e dezesseis pavimen-
tos) localizado à Rua Uruguai, 292 e 300 em Porto Alegre (RS).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 60.000.000,00 (Sessenta milhões
de cruzados) Imóvel de propriedade do Banco Meridional do
Brasil S/A.
b) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS N? 86/64
Um prédio de 3 (três) pavimentos e seu respectivo terreno, situado
na Rua Quitanda, n? 63 no Rio de Janeiro (RJ).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 18.000.000,00 (Dezoito milhões
de cruzados) - Imóvel de propriedade do Banco Meridional do
Brasil S/A.
c) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS N? 86/65
Área de terras com 307.177,00 m2, situada na baixada de Jacaie-
paguá, área constituída dos lotes 01 a 17,27,28,30,31 e 33 a 41 da
Quadra n° 04, com frentes para a Av. Alvorada, Canal do Anil e Via
Serviente no Rio de Janeiro (RJ).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 90.000.000,00 (Noventa milhões
de cruzados) - Imóvel de propriedade do Meridional Banco de
Investimento S/A.
As condições básicas da .licitação, constantes do Edital, são as se-
guintes:
1) FORMA DE PAGAMENTO: a) Preferencialmente à vista, b)
Ofertas a prazo, com entrada minima de 15% (quinze por cento),
do valor total ofertado, considerando-se o valor da caução como
parte do pagamento. Quanto as parcelas a prazo, serão convertidas
a valor presente pela aplicação do deflator diário de 1,001468 para
efeito de julgamento.
2) ENDEREÇAMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas de-
vem ser dirigidas em envelopes fechados, ao Departamento de Pa-
trimõnio - DEPAT/Divisão de Alienações, do Banco Meridional do
Brasil S/A., contendo a expressão "CONFIDENCIAL - TOMA-
DA DE OFERTA DE PREÇOS N? para o seguinte ende-
reço:
RUA GENERAL CÂMARA, n? 156 -11? andar
Porto Alegre (RS)
CEP 90.010
3) ABERTURA DAS PROPOSTAS: As propostas serão abertas
no dia 23 de dezembro de 1986 a partir das 15h00min no seguinte
endereço:
RUA GENERAL CÂMARA, n? 156 - 3? andar.
4) Considerando a quantidade de imóveis que fazem parte desta li-
citação é indispensável que os envelopes contendo as propostas,
contenham a informação quanto ao número da Tomada de Oferta
de Preços a que o mesmo deseja participar, sob pena de impugna-
ção por falta de identificação do objeto da licitação.
5) O inteiro teor do Edital de Licitação, bem como das minutas dos
futuros contratos, estão à disposição dos interessados no endereço
constante no item 3, onde deverão ser obtidos maiores esclareci-
mentos, fone (0512) 21-0387, bem como na Agência Centro-Rio na
Rua da Alfândega, n? 8 (RJ).

Porto Alegre, 04 de dezembro de 1986.
Departamento de Patrimônio

Divisão de Alienação

São Paulo — Foto de Isaias Feitosa
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Cidade.
Tudo o que você precisa,tem no Cidade. E muito mais
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José Eli Veiga conta que até membros da
esquerda do PMDB manobram contra o

Incra

A boa mú/icQ tem hora.

HOJE — 16:45h
"WITCHCRAFT"

com Nelson Riddle
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VENHA CONHECER
-ESTES E MUITOS
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SYSTEM SPECTRUM 65
GRADIENTE

PRODUTOS _
EM PROMOÇÃO Grande variedade de fitas —

è sua escolha. _BE-*ítOV—
Acompanha 2 controladores. POR: 0 MELHOR PREÇO E
1 transformador e 1 cartucho. CONDIÇÕES DO RIO.

TOCA DISCOS LASER LDP 675
GRADIENTE

COMPUTADOR
EXPERT
XP 800=

Com toca-dlscos, recelver o MELHORAM/FM, deck, 2 caixas PREÇO Eacústicas. Rack opcional.
Alta qualidade aliada WBDIçues
a bom gosto! 00 RIO.

TRISTAR 80 GRADIENTE
ffcg-gHBi

Micrnrnmpntndnr"
MSX. 80 K da-Wft-

Toca Discos laser com memória programa-vel para até 9 músicas na ordem desejada.
Indicação digital de número total de faixas,
tempo decorrido, tempo restante e tempo
total de gravação. Localização automática
do inicio das músicas.
Repetição automática de todo o disco.
0 MELHOR PREÇO E
CONDIÇÕES DO RIO.

mória RAM. Tecla-
do ergonômico 89
teclas. 256 simbo-
los e teclas para10 funções.
Acompanha o
modulador de
RFAT1
(TV adaptador).
Monitoropcional.
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Ü&&620C
P0R: 0 MELHOR PREÇO E

CONDIÇÕES DO RIO.

Com toca discos, q MELHORreceiver AM/FM, PREÇO E
CONDIÇÕES

D0 RIO.
deck. caixas.
Com Rack

Toca discos
belt-drive,
controles

SYSTEM SPECTRUM 87 BK
GRADIENTE

TRISTAR 60 GRADIENTE

I Q extetnos. 4

memórias,
165 Watts,
AM/FM com
scletor para
gravação digital.
De:

iMãSl
esai

Por
0 melhor preço e
condiçoes do Rio

Tape deck digital
em I Fn'S
melai tape
ZZãBãESú51cã5
com 00 watts
bass reflex,
3 vias e
estante rack
opcional.
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Com toca discos.
receiver AM/FM. deck, DE^jC®tBL.

^6.990
ou 1+4 de 1.618

caixas acústicas.

SO O VEIGA TEM:

USADOS
Só o Veiga oferece também
equipamentos usadose revisados com garantia de6 meses e o segurasom.
Exija seu certificado
e sua apólice.

SPAG
Só o Veiga oferece o SPAG ¦ Serviçode Pronta Assistência com Garantia,com plantão noturno diário de 18 às 8h,
para socorrê-lo em qualquereventualidade.
(252-8587) Recados.

GARANTIA ADICIONAL
Só o Veiga oferece 30 dias a mais. além dagarantia das fábricas em som e video games.Exija seu certificado.

SEGURASOM
E só o Veiga tem o exclusivo seguro para seus

VEIGA HOIM®

QUEM VAI AO VEIGA VOLTA
£ÍKTRO: Rua da Quitanda. 30 Gi 502 - Ttl : PB* 221-1525
TIJUCA: Rua Barão de Mesquita, 206-A ¦ Tei.: PRX 248-0992

equipamentos garantindo-os contra roubo, furto, NITERÓI: Rua XV dé Novtmbrtx 49 • RINK • Td:. PEX 719-3353
incêndio, raio. etc. Exija sua apólice.

Cândida Vieira

São Paulo — O grande obstáculo
para a solução do problema fundiário do
país é o caráter de transição do governo
Sarney, resultado de "um compromisso
entre forças democráticas e do regime
autoritário". Por isso, de nada adianta a
retórica da Nova República em relação
ao público externo, pois a reforma agrá-
ria continuará a ser feita a conta-gotas.

O diagnóstico é de José Eli Veiga,
delegado regional do Incra (Instituto de
Colonização e Reforma Agrária) em São
Paulo, cargo do qual vai demitir-se esta
semana um dos maiores especialistas bra-
sileiros em reforma agrária. Eli planeja
nos próximos dias sua idéia de deixar o
Brasil em meados de 1987, para assumir a
cadeira de professor visitante da Univer-
sidade de Londres e ali aprofundar estu-
dos sobre assuntos fundiários. Eli chega-
rá à Inglaterra levando na bagagem a
desapropriação de 14 fazendas no estado
mais desenvolvido do pafs.

Na quarta-feira passada, José Eli
Veiga falou sobre sua experiência no
Incra e denunciou em detalhes pressões e
manobras patrocinadas por ministros de
estado, parlamentares do PMDB e —
alguns deles, paradoxalmente, de esquer-
da — em aliança com grandes grupos
nacionais, até de outras repartições do
governo contra a consumação de desa-
propriações planejadas pelo Incra. Se-
gundo Eli, o ministro das Mina e Ener-
gia, Aureliano Chaves, por exemplo, le-
vou o presidente Sarney a cancelar a
desapropriação da fazenda São Joaquim.
Ele também sustenta que deputados da
esquerda pecmedebista, em troca de pa-
pel para a campanha eleitoral, pressiona-
ram contra a inclusão da fazenda Ibiti nos
projetos de reforma agrária. O IAA
(Instituto de Açúcar e Álcool, um dos
credores da fazenda Tamoio, tentou iin-
pedir o Incra de vistoriá-la, sob o pretex-
to de que um grupo de bancos estava
interessado na compra das terras.

A saída de José Eli Veiga do braço
paulista do Incra — que talvez ocorra
amanhã mesmo — não traduz nenhuma
divergência com o ministro nem com o
presidente do Instituto, Rubem Ilgen-
fritz. Ele apenas resolveu consumar o
desejo de voltar a estudar as implicações
econômicas da reforma agrária, embora
tenha influído na decisão a certeza de que"ficar muito tempo no governo emburTe-
ce". "A partir de agora", diz Eli, "não
tenho muito a aprender sobre a agricultu-
ra paulista e a estrutura administrativa do
Incra".

José Eli Veiga, autor de uma tese de
mestrado em economia agrícola na Esco-
Ia Prática de Altos Estudos de Paris, não
pretende aposentar-se da questão fundiá-
ria — ele espera voltar a atuar no setor
tão logo a Constituinte legitime o direito
social da propriedade e sejam restabeleci-
das as eleições diretas para a Presidência
da República, condições que julga funda-
mentais para uma solução do problema
agrário.

Vice-presidente da Fundação Pedro-
so Horta, principal organismo de estudos
do PMDB, Eli argumenta que "não é
possível entender o que aconteceu neste
ano e meio de reforma agrária da Nova
República sem entender a natureza deste
Governo".

— E preciso ter presente que o pro-
cesso de transição negociado no Brasil —
observa — apresenta características mui-
to diferentes das de outros processos
ocorridos nos últimos 20 anos, como, por
exemplo, os de Portugal, Grécia, Espa-
nha e Argentina. A nossa transição é a
mais longa e a mais controlada.

Segundo Eli, que foi presidente do
grêmio da Faculdade de Filosfia, Ciências
c Letras da USP, nos agitados idos de
1968, e depois pagou com 10 anos de
exílio na Europa sua militância no movi-
mento estudantil, a nossa transição passa"por um governo de compromisso entre
as forças democráticas e as remanescen-
tes do regime autortário".

A biografia de Eli, que inclui uma
temporada em Portugal entre 1975 e
1977, contratado para acompanhar na
região de Beja (no Sul do país) a reforma
agrária promovida pela Revolução dos
Cravos, permite-lhe fazer sugestões ao
governo brasileiro. "Para uma reforma
agrária dar certo, é preciso criar uma
situação política na qual as elites dirigen-
tes do país resolvam enfrentar o segmen-
to mais parasitário, representado pelos
latifundiários", diz o delegado do Incra
em Sáo Paulo. "Isso só pode ser feito por
um governo que tenha legitimidade e a
tenha conquistado a partir de compromis-
sos com reformas estruturais".

Experiência
Depois de ter participado, como dire-

tor do Instituto de Assuntos Fundiários,
da bem-sucedida experiência agrária ope-
rada pelo governo Montoro no Pontal do
Paranapanema, Oeste do estado, José Eli
Veiga está convencido de que, apesar das
limitações existentes, foi importante"aplicar a legislação em vigor para mos-
trar à sociedade e, particularmente, às
elites as implicações, as dificuldades e os
embaraços inevitáveis na execução de um
programa de reforma agrária".

Integrante do grupo que o presidenteTancredo Neves formou para elaborar a
proposta de reforma agrária da Nova
República, José Eli Veiga não vê no
presidente Sarney o obstáculo maior à
execução do plano. "No início do gover-no, Sarney estava determinado a resolver
a questão fundiária, porque via nesse
programa o caminho para obter sua legi-
timidade, que terminou alcançando com
o Plano Cruzado. Portanto, acusar Sar-
ncy de não fazer a reforma agrária por ser
latifundiário é uma estupidez. Jango tam-
bem era e Brizola sempre foi, o que não
os impediu de levantar essa bandeira".

Autor do livro O que é a reforma
agrária, que já vendeu 60 mil exemplares
e alcançou a 10a edição, Eli, embora
assegure- não estar desiludido, entende
que "já deu o que tinha de dar". O atual
projeto de reforma agrária brasileira "vai
continuar a conta-gotas", prevê. "Se a
situação se mantiver assim, não se poderá
esperar nenhuma mudança qualitativaaté o final deste governo. Pode haver um
aumento ou diminuição no ritmo de desa-
propriações, mas as características bási-
cas serão mantidas".

— A rigor, só estão sendo desapro-
priados os proprietários que querem ser
desapropriados—constata o especialista."E é fácil impedir as desapropriações,
pois as liminares ou mandados de segu-
rança saem com rapidez na Justiça. No
caso das terras onde estão posseiros e
arrendatários, os donos se deixam desa-
propriar com esperança de brigar na
Justiça por pagamentos fabulosos, por-
que existem brechas legais para indeniza-
ções de terras a preços de mercado",
denuncia esse professor da Faculdade de
Economia e Administração (FEA) da
USP, 38 anos, casado, um filho, que a
despeito da preocupação com a condução
da reforma agrária cm São Paulo, consc-
gue algumas horas para praticar ginás-tica.

Marchas e contramarchas
O delegado regional do Incra paulistalocaliza na campanha pelas diretas já o

principal impulso para a determinação
inicial de Sarney cm fazer a reforma
agrária. "Lembro-me de como Sarney
tremia na convenção do PMDB que o

Aureliano lutou

para evitar uma
desapropriação.

Leônidas não
deixou Sarney

fechar o Mirad

homologou como vice-presidente da Rc-
pública", conta Eli, para quem naquele
momento o atual presidente tinha cons-
ciência de que, arriada a bandeira das
diretas já, a Nação canalizaria suas espe-
ranças para a eleição, no colégio eleito-
ral, de Tancredo Neves.

Na preparação do governo Tancredo
Neves, diz Eli, havia duas propostas para
a condução da reforma agrária: subordi-
ná-la diretamente à Presidência da Repú-
blica ou criar um ministério para tratar
especificamente da questão. O presidente
Sarney surpreendeu seus interlocutores
ao exigir que a expressão reforma agrá-
ria, estigmatizada há algumas décadas,
figurasse na denominação da nova pasta.

O impacto da notícia da reforma
agrária foi um dcsestímulo para o gover-
no — constata Eli. "De maio a outubro
de 1985 ocorreu a gritaria dos latifundiá-
rios, o setor brasileiro com maior cons-
ciência de classe. O presidente da UDR,
Ronaldo Caiado, personifica essa cons-
ciência, mesmo sabendo que a reforma é
moderada e capitalista. Articulados no
parlamento e nos meios de comunicação,
eles conseguiram um 4poio muito mais
ruidoso que os gemidos dos trabalha-
dores".

Indicado para o Incra paulista pelo
então presidente do Instituto, José Go-
mes da Silva, na gestão do combatido ex-
ministro da Reforma e Desenvolvimento
agrário, Nelson Ribeiro, ele lembra que
os "latifundiários bombardearam a tal
ponto o programa" — concebido para ser
discutido em um mês — que provocaram
o adiamento de sua entrega formal ao
presidente para agosto de 1985.

Um ponto de inflexão na postura do
presidente da República registrou-se, se-
gundo o dirigente do Incra paulista em
setembro de 1985, quando o ministro
Nelson Ribeiro teve marcadas e cancela-
das, sucessivamente, audiências com Sar-
ncy, destinadas a entregar-lhe o texto do
programa nacional de reforma agrária.
Diante das esquivas presidenciais, Nelson
Ribeiro passou o documento às mãos de
Sarney num corredor do Palácio do Pia-
nalto."O presidente não queria que trans-
pirasse para a imprensa que ele já estava

de posse da proposta de reforma agrá-
ria", acredita Eli.

Em conseqüência das pressões dos
proprietários rurais, que conseguiram
neutralizar o apoio de empresários urba-
nos ao plano e assustar a classe média, o
Governo, de acordo com Eli, tornou-se
bem mais relutante. À certa altura, Sar-
ney queixou-se a alguns íntimos da falta
de apoio dos governadores e parlamenta-res. "Onde estão os liberais?", quis saber
Sarney.

Registrou-se, então, de parte do Gp-
verno, uma guinada de 180 graus. Às
vésperas da reforma ministerial ocorrida
em fevereiro de 1986, relata José Eli,
setores do Planalto pretendiam simples-
mente extinguir o Ministério da Reforma
e Desenvolvimento Agrário. "Quem vi-
rou a mesa foi o ministro do Exército,
general Leônidas Pires Gonçalves", reve-
Ia José Eli Veiga. "Ele argumentou que o
fim do ministério seria um descumpri-
mento de um programa anunciado por
Tancredo durante sua campanha, quecriara expectativas e esperanças. Como
se justificaria um recuo tão grande?"

No curso dessas marchas e contra-
marchas, a situação sofreria nova revira-
volta com a morte do padre Josimo
Moraes Tavares, assassinado em Goiás.
O Governo, conta Eli, àquela altura
convencido de que a reforma deixara de
ser necessária, redescobriu a importância
de prosseguir com o programa. "A solu-
ção foi nomear o Dante de Oliveira para
o ministério", diz Eli, "por se tratar de
um homem da esquerda do PMDB, com
compromissos claros com a democracia e
as mudanças. Dante é um homem extre-
mamente pragmático que conseguiu
montar uma equipe competente, homo-
gênea e coesa".

Pressões
Em seus 20 meses à frente do Incra

paulista, Eli mais de uma vez enfrentou
pressões contrárias a certas desapropria-
ções programadas pelo Instituto. O caso
mais moroso envolve a fazenda Sáo Joa-
quim, com mais de 9 mil hectares, no
Noroeste do estado, cuja desapropriação
foi decidida em dezembro de 1985.

Juntamente com outros imóveis loca-
lizados em São Paulo, a Sáo Joaquim foi
desapropriada a 27 de julho de 1986, um
domingo. "Na segunda-feira, o Dante me
tirou da cama, pedindo informações da
fazenda", afirma Eli. "Depois eu soube
que o ministro das Minas e Energia,
Aureliano Chaves, estava histérico por-
que um amigo seu, Olavo Barbosa, fora
desapropriado. O ministro Aureliano
protestou junto ao presidente, que lhe
recomendou entender-se com Franco
Montoro, porque Sarney nunca assina
decretos de desapropriação sem consultar
os governadores".

Diante da versão de que a fazenda
era produtiva, Eli ficou preocupado e
designou um agrônomo para fornecer,
com urgência, uma vistoria. "Houve um
momento em que pensei: pisamos na
bola", conta Eli. "E admiti que poderia
ter havido um erro": Foram os 10 dias
mais tensos de sua administração, ao fim
dos quais o laudo do agrônomo constatou
que um terço da São Joaquim era usado
para recria de gado leiteiro, destinando-
se os dois terços restantes à criação
extensiva de gado de corte.

Sobraçando imagens produzidas pe-
los satélites landsat e spot (estas compra-
das na França), Eli assegura quem "sob
todos os aspectos, a fazenda São Joaquim
é um latifúndio por exploração, perfeita-
mente desapropriável com base na lei".
Mas isso não oéorreu. Nem deverá acon-
tecer: no dia 5, o presidente Samey
assinou um novo decreto (93.657) revo-
gando a desapropriação da São Joaquim.

Eli acha necessário distinguir entre
interferências normais — por exemplo,
um telefonema de algum parlamentar
pedindo que um amigo seja recebido num
gabinete do Incra — e intervenções,
descabidas. Nessa categoria ele enqua-
drou o caso da fazenda Ibiti em Itararé,
no Sul do estado — numa propriedade
com 10 mil hectares pertencente à Ripasa
S/A Papel c Celulose, totalmente ociosa.

A empresa, segundo o delegado re-
gional do Incra, tentou sustar a desapro-
priaçáo imobilizando uma bateria de
deputados, que receberam papel para
suas campanhas eleitorais. "Eles sabiam
que deputados de direita seriam inefi-
cientes. Fiquei chocado com a pressão
dos deputados de esquerda". Outros par-
lamentares procuram pressionar direta-
mente o ministro Dante de Oliveira.

O Incra paulista, então, pediu a Bra-
sília que fosse acelerado o envio dos
Títulos da Divida Agrária (TDA), para
entrar na Justiça com uma ação de imis-
são de posse. Informada de que os títulos
estavam prestes a chegar, a Ripasa patro-
cinou rapidamente uma liminar. "Tenho
certeza de que na Justiça, mesmo que
demore, o Incra gahará a posse dessa
fazenda", confia José Eli.

Outras pressões tiveram como pivô a
usina Tamoio, do grupo Silva Gordo, em
Araraquara, com 10 mil hectares,inativa
desde 1980. Como nenhuma das tentati-
vas para vendê-la se havia concretizado,
o Incra, a pedido dos trabalhadores da
usina,'resolveu desapropriá-la.
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ALIENAÇÃO DE BENS NÃO DE USO PRÓPRIO
EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

0 BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S/A., e MERIDIONAL
BANCO DE INVESTIMENTO S/A., comunicam que estarão re-
cebendo até às 16h30min do dia 22 de dezembro, propostas para
aquisição dos imóveis a seguir descritos:
a) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS N? 86/63
Prédio de alvenaria com área total de 6.053,80m2, dispostos em de-
renove pavimentos (subsolo, térreo, galeria e dezesseis pavimen-
tosl localizado à Rua Uruguai, 292 e 300 em Porto Alegre (RS).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 60.000.000.00 (Sessenta milhões
de cruzados) - Imóvel de propriedade do Banco Meridional do
Brasil S/A.
b) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS N? 86/64
Um prédio de 3 (trés) pavimentos e seu respectivo terreno, situado
na Rua Quitanda, n? 63 no Rio de Janeiro (RJ).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 18.000.000,00 (Dezoito milhões
de cruzados) - Imóvel de propriedade do Banco Meridional do
Brasil S/A.
cl TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS N? 86/65
Área de terras com 307.177,00 m2, situada na baixada de Jacaré-
paguá, área constituída dos lotes 01 a 17,27,28, 30,31 e 33 a 41 da
Quadra n" 04, com frentes para a Av. Alvorada, Canal do Anil e Via
Serviente no Rio de Janeiro (RJ).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 90.000.000,00 (Noventa milhões
de cruzados) - Imóvel de propriedade do Meridional Banco de
Investimento S/A.
As condições básicas dajicitação, constantes do Edital, são as se-
guintes:
1) FORMA DE PAGAMENTO: a) Preferencialmente à vista, b)
Ofertas a prazo, com entrada mínima de 15% (quinze por cento),
do valor total ofertado, considerando-se o valor da caução como
parte do pagamento. Quanto as parcelas a prazo, serão convertidas
a valor presente pela aplicação do deflator diário de 1,001468 para
efeito de julgamento.
2) ENDEREÇAMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas de-
vem ser dirigidas em envelopes fechados, ao Departamento de Pa-
trimònio - DEPAT/Divisão de Alienações, do Banco Meridional do
Brasil S/A., contendo a expressão "CONFIDENCIAL - TOMA-
DA DE OFERTA DE PREÇOS Nf " para o seguinte ende-
reço:
RUA GENERAL CÂMARA, n? 156 -11? andar
Porto Alegre (RS)
CEP 90.010
3) ABERTURA DAS PROPOSTAS: As propostas serão abertas
no dia 23 de dezembro de 1986 a partir das IbhOOmin no seguinte
endereço:
RUA GENERAL CÂMARA, n? 156 - 3? andar.
4) Considerando a quantidade de imóveis que fazem parte desta li-
citação é indispensável que os envelopes contendo as propostas,
contenham a informação quanto ao número da Tomada de Oferta
rio Preços a que o mesmo deseja participar, sob pena de impugna-
ção por falta de identificação do objeto da licitação.
5) O inteiro teor do Edital de Licitação, bem como das minutas dos
futuros contratos, estão à disposição dos interessados no endereço
constante no item 3, onde deverão ser obtidos maiores osclareci-
mentos, fone (0512) 21 -0387, bem como na Agência Centro-Rio na
Rua da Alfândega, n? 8 (RJ).

Porto Alegre, 04 de dezembro de 1986.
Departamento de Patrimônio

Divisão de Alienação
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A cidade
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Cidade.
Tudo o que vocô precisa,
tem no Cidade. E muito mfliau
É o melhor Impar da cidade
para você consultar.
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José Eli Veiga conta que até membros da
esquerda do PMDB manobram contra o

Incra

A boa mú/icQ tem hora.

HOJE — 16:45h
"WITCHCRAFT"

com Nelson Riddle
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VENHA CONHECER

ESTES E MUITOS

V1DE0GAME ATARI
POLYVOX

SYSTEM SPECTRUM 65
GRADIENTE

sm

" 

JUT lit1PRODUTOS w
EM PROMOÇÃO

Grande variedade de fitas ——
à sua escolha. —
Acompanha 2 controladores, POR: 0 MELHOR PREÇO E
1 transformador e 1 cartucho. CONDIÇÕES DO RIO.

TOCA DISCOS LASER LDP675
GRADIENTE

y x

W=tS-3S2±A

COMPUTADOR
EXPERT
XP80Q

Com toca-dlscos, receivcr 0 MELHORAM/FM, deck, 2 caixas PREC0 Eacústicas. Rack opcional, miinipnc*
Alta qualidade aliada wngiçots
a bom gosto! DO RIO.

TRISTAR 80 GRADIENTE
LANÇAMENTO

Minrnr.nmptitartnr
M5X, 80 K do me.

Toca Discos Laser com memória programa-
vel para até 9 músicas na ordem desejada.
Indicação digital de número total de faixas,
tempo decorrido, tempo restante e tempo
total dc gravação. Localização automática
do inicio das músicas.
Repetição automática de todo o disco.
0 MELHOR PREÇO E
CONDIÇÕES DO RIO.

mória RAM. Tecla-
do ergonômico 89
teclas. 256 simbo-
los e teclas para10 funções.
Acompanha o
modulador de
RF AT 1
(TV adaptador).
Monitoropcional.

SÊAGMC
POR: 0 MELHOR PREÇO E

CONDIÇÕES DO RIO.

Com toca discos,
recelver AM/FM,
deck. caixas.
Com Rack

0 MELHOR
PREÇOE

CONDIÇÕES
DO RIO.

SYSTEM
Toca discos
belt-drive,
controles
externos,.wcaivet-

SPECTRUM
GRADIENTE

87 BK TRISTAR 60 GRADIENTE

tòffl 12
memórias,
165 Watts,
AM/FM com
scletor para
gravação digital.

Tape deck digital
f»m I nvç

De:
Por
0 melhor preço e
condições do Rio

I 

metal,tape ;^f||ffl|
7 rauas aninmas 11111 ^>-
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bass reflex,
3 vias e
estante rack
opcional.

Com toca discos,
receiver AM/FM, deck,
caixas acústicas. ™ 8-990
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SO O VEIGA TEM:

USADOS
Só o Veiga oferece também
equipamentos usados
e revisados com garantia de
6 meses e o segurasom.
Exija seu certificado
e sua apólice.

SPAG
Só o Veiga oferece o SPAG • Serviçode Pronta Assistência com Garantia,com plantio noturno diário de 18 às 8h,
para socorrè-lo em qualquereventualidade
(252-8587) Recados.

GARANTIA ADICIONAL
Só o Veiga oferece 30 dias a mais. além dagarantia das fábricas em som e video games.Exija seu certificada

®

SEGURASOM
E só o Veiga tem o exclusivo seguro para seus
equipamentos garantindo-os contra roubo, furto,
incêndio, raio. etc. Exija sua apólice.

VEIGA HOM

QUEM VAI AO VEIGA VOLTA
JÇIMTRO: Rua da Quitanda. 30 Gt 502 • W.: PBX 221-1525
TtJUCA: Rua Barão de Mesquita. 206-A • T<H: PSX 248-0992
NITERÓI: Rua XV dé Novembro, 49 - RINK • TH PSX 719-3353

Cândida Vieira

São Paulo — O grande obstáculo
para a solução do problema fundiário do
país é o caráter de transição do governo
Sarney, resultado dc "um compromisso
entre forças democráticas e do regime
autoritário". Por isso, de nada adianta a
retórica da Nova República em relação
ao público externo, pois a reforma agrá-
ria continuará a ser feita a conta-gotas.

O diagnóstico é dc José Eli Veiga,
delegado regional do Incra (Instituto de
Colonização e Reforma Agrária) em São
Paulo, cargo do qual vai demitir-se esta
semana um dos maiores especialistas bra-
sileiros em reforma agrária. Eli planeja
nos próximos dias sua idéia de deixar o
Brasil em meados dc 1987, para assumir a
cadeira de professor visitante da Univer-
sidade de Londres e ali aprofundar estu-
dos sobre assuntos fundiários. Eli chega-
rá" à Inglaterra levando na bagagem a
desapropriação dc 14 fazendas no estado
mais desenvolvido do país.

Na quarta-feira passada, José Eli
Veiga falou sobre sua experiência no
Incra e denunciou em detalhes pressões e
manobras patrocinadas por ministros de
estado, parlamentares do PMDB e —
alguns: deles, paradoxalmente, de esquer-
da — em aliança com grandes grupos
nacionais, até de outras repartições do
governo contra a consumação dc desa-
propriações planejadas pelo Incra. Sc-
gundo Eli, o ministro das Mina e Ener-
gia, Aureliano Chaves, por exemplo, le-
vou o presidente Sarney a cancelar a
desapropriação da fazenda São Joaquim.
Ele também sustenta que deputados da
esquerda peemedebista, em troca de pa-
pcl para a campanha eleitoral, pressiona-
ram contra a inclusão da fazenda Ibiti nos
projetos de reforma agrária. O IAA
(Instituto de Açúcar e Álcool, um dos
credores da fazenda Tamoio, tentou im-
pedir o Incra de vistoriá-la, sob o pretex-
to de que um grupo dc bancos estava
interessado na compra das terras.

A saída de José Eli Veiga do braço
paulista do Incra — que talvez ocorra
amanhã mesmo — não traduz nenhuma
divergência com o ministro nem com o
presidente do Instituto, Rubem Ilgcn-
fritz. Ele apenas resolveu consumar o
desejo de voltar a estudar as implicações
econômicas da reforma agrária, embora
tenha influído na decisão a certeza de que"ficar muito tempo no governo emburre-
ce". "A partir de agora", diz Eli, "não
tenho muito a aprender sobre a agricultu-
ra paulista e a estrutura administrativa do
Incra".

José Eli Veiga, autor de uma tese dc
mestrado em economia agrícola na Esco-
Ia Prática de Altos Estudos de Paris, não
pretende aposentar-se da questão fundiá-
ria — ele espera voltar a atuar no setor
tão logo a Constituinte legitime o direito
social da propriedade e sejam restabeleci-
das as eleições diretas para a Presidência
da República, condições que julga funda-
mentais para uma solução do problema
agrário.

Vice-presidente da Fundação Pedro-
so Horta, principal organismo de estudos
do PMDB, Eli argumenta que "não é
possível entender o que aconteceu neste
ano e meio de reforma agrária da Nova
República sem entender a natureza deste
Governo".

— É preciso ter presente que o pro-
cesso de transição negociado no Brasil —
observa — apresenta características mui-
to diferentes das de outros processos
ocorridos nos últimos 20 anos, como, por
exemplo, os de Portugal, Grécia, Espa-
nha c Argentina. A nossa transição é a
mais longa e a mais controlada.

Segundo Eli, que foi presidente do
grêmio da Faculdade de Filosfia, Ciências
e Letras da USP, nos agitados idos de
1968, e depois pagou com 10 anos de
exílio na Europa sua militãncia no movi-
mento estudantil, a nossa transição passa"por um governo de compromisso entre
as forças democráticas e as remanescen-
tes do regime autortário".

A biografia de Eli, que inclui uma
temporada em Portugal entre 1975 e
1977, contratado para acompanhar na
região de Beja (no Sul do país) a reforma
agrária promovida pela Revolução dos
Cravos, permite-lhe fazer sugestões ao
governo brasileiro. "Para uma reforma
agrária dar certo, é preciso criar uma
situação política na qual as elites dirigen-
tes do país resolvam enfrentar o segmen-
to mais parasitário, representado pelos
latifundiários", diz o delegado do Incra
em São Paulo. "Isso só pode ser feito por
um governo que tenha legitimidade e a
tenha conquistado a partir de compromis-
sos com reformas estruturais".

Experiência
Depois de ter participado, como dire-

tor do Instituto de Assuntos Fundiários,
da bem-sucedida experiência agrária ope-
rada pelo governo Montoro no Pontal do
Paranapanema, Oeste do estado, José Eli
Veiga está convencido de que, apesar das
limitações existentes, foi importante"aplicar a legislação em vigor para mos-
trar à sociedade e, particularmente, às
elites as implicações, as dificuldades e os
embaraços inevitáveis na execução de um
programa de reforma agrária".

Integrante do grupo que o presidente
Tancredo Neves formou para elaborar a
proposta de reforma agrária da Nova
República, José Eli Veiga não vê no
presidente Sarney o obstáculo maior à
execução do plano. "No início do gover-
no, Sarney estava determinado a resolver
a questão fundiária, porque via nesse
programa o caminho para obter sua legi-
timidade, que terminou alcançando com
o Plano Cruzado. Portanto, acusar Sar-
ney de não fazer a reforma agrária por ser
latifundiário é uma estupidez. Jango tam-
bém era e Brizola sempre foi, o que não
os impediu de levantar essa bandeira".

Autor do livro O que é a reforma
agrária, que já vendeu 60 mil exemplares
e alcançou a 10a edição, Eli, embora
assegure- não estar desiludido, entende
que "já deu o que tinha de dar". O atual
projeto de reforma agrária brasileira "vai
continuar a conta-gotas", prevê. "Se a
situação se mantiver assim, não se poderá
esperar nenhuma mudança qualitativa
até o final deste governo. Pode haver um
aumento ou diminuição no ritmo de desa-
propriações, mas as características bási-
cas serão mantidas".

— A rigor, só estão sendo desapro-
priados os proprietários que querem ser
desapropriados — constata o especialista."E é fácil impedir as desapropriações,
pois as liminares ou mandados de segu-
rança saem com rapidez na Justiça. No
caso das terras onde estão posseiros c
arrendatários, os donos se deixam desa-
propriar com esperança de brigar na
Justiça por pagamentos fabulosos, por-
que existem brechas legais para indeniza-
ções dc terras a preços de mercado",
denuncia esse professor da Faculdade de
Economia e Administração (FEA) da
USP, 38 anos, casado, um filho, que a
despeito da preocupação com a condução
da reforma agrária em São Paulo, conse-
gue algumas horas para praticar ginás-
tica.

Marchas c contramarchas
O delegado regional do Incra paulista

localiza na campanha pelas diretas já o
principal impulso para a determinação
inicial de Sarney em fazer a reforma
agrária. "Lembro-me dc como Sarney
tremia na convenção do PMDB que o

Aureliano lutou

para evitar uma

desapropriação.
Leônidas não
deixou Sarney

fechar o Mirad

homologou como vice-presidente da Rc-
pública", conta Eli, para quem naquele
momento o atual presidente tinha cons-
ciência de que, arriada a bandeira das
diretas já, a Nação canalizaria suas espe-
ranças para a eleição, no colégio eleito-
ral, de Tancredo Neves.

Na preparação do governo Tancredo
Neves, diz Eli, havia duas propostas para
a condução da reforma agrária: subordi-
ná-la diretamente à Presidência da Rcpú-
blica ou criar um ministério para tratar
especificamente da questão. O presidente
Sarney surpreendeu seus interlocutores
ao exigir que a expressão reforma agrá-
ria, estigmatizada há algumas décadas,
figurasse na denominação da nova pasta.

O impacto da notícia da reforma
agrária foi um desestímulo para o gover-
no — constata Eli. "De maio a outubro
de 1985 ocorreu a gritaria dos latifundiá-
rios, o setor brasileiro com maior cons-
ciência de classe. O presidente da UDR,
Ronaldo Caiado, personifica essa cons-
ciência, mesmo sabendo que a reforma é
moderada e capitalista. Articulados no
parlamento e nos meios de comunicação,
eles conseguiram um apoio muito mais
ruidoso que os gemidos dos trabalha-
dores".

Indicado para o Incra paulista pelo
então presidente do Instituto, José Go-
mes da Silva, na gestão do combatido ex-
ministro da Reforma e Desenvolvimento
agrário, Nelson Ribeiro, ele lembra que
os "latifundiários bombardearam a tal
ponto o programa" — concebido para ser
discutido em um mês — que provocaram
o adiamento de sua entrega formal ao
presidente para agosto de 1985.

Um ponto de inflexão na postura do
presidente da República registrou-se, sc-
gundo o dirigente do Incra paulista cm
setembro de 1985, quando o ministro
Nelson Ribeiro teve marcadas e cancela-
das, sucessivamente, audiências com Sar-
ney, destinadas a entregar-lhe o texto do
programa nacional de reforma agrária.
Diante das esquivas presidenciais, Nelson
Ribeiro passou o documento às mãos de
Sarney num corredor do Palácio do Pia-
nalto."O presidente não queria que trans-
pirasse para a imprensa que ele já estava

dc posse da proposta de reforma agrá-
ria", acredita Eli.

Em conseqüência das pressões dos
proprietários rurais, que conseguiram
neutralizar o apoio de empresários urba-
nos ao plano c assustar a classe média, o
Governo, de acordo com Eli, tornou-se
bem mais relutante. À certa altura, Sar-
ney queixou-se a alguns íntimos da falta
de apoio dos governadores e parlamenta-
res. "Onde estão os liberais?", quis saber
Sarney.

Registrou-se, então, de parte do Go-
verno, uma guinada de 180 graus. As
vésperas da reforma ministerial ocorrida
em fevereiro de 1986, relata José Eli,
setores do Planalto pretendiam simples-
mente extinguir o Ministério da Reforma
e Desenvolvimento Agrário. "Quem vi-
rou a mesa foi o ministro do Exército,
general Leônidas Pires Gonçalves", reve-
la José Eli Veiga. "Ele argumentou que o
fim do ministério seria um descumpri-
mento de um programa anunciado pior
Tancredo durante sua campanha, que
criara expectativas e esperanças. Como
se justificaria um recuo tão grande?"

No curso dessas marchas e contra-
marchas, a situação sofreria nova revira-
volta com a morte do padre Josimo
Moraes Tavares, assassinado em Goiás.
O Governo, conta Eli, àquela altura
convencido de que a reforma deixara de
ser necessária, redcscobriu a importância
de prosseguir com o programa. "A solu-
ção foi nomear o Dante de Oliveira para
o ministério", diz Eli, "por se tratar de
um homem da esquerda do PMDB, com
compromissos claros com a democracia c
as mudanças. Dante é um homem extre-
mamente pragmático que conseguiu
montar uma equipe competente, homo-
gênea e coesa".

Pressões
Em seus 20 meses à frente do Incra

paulista, Eli mais de uma vez enfrentou
pressões contrárias a certas desapropria-
ções programadas pelo Instituto. O caso
mais moroso envolve a fazenda Sâo Joa-
quim, com mais de 9 mil hectares, no
Noroeste do estado, cuja desapropriação
foi decidida em dezembro de 1985.

Juntamente com outros imóveis loca-
lizados em São Paulo, a São Joaquim foi
desapropriada a 27 de julho de 1986, um
domingo. "Na segunda-feira, o Dante me
tirou da cama, pedindo informações da
fazenda", afirma Eli. "Depois eu soube
que o ministro das Minas e Energia,
Aureliano Chaves, estava histérico por-
que um amigo seu, Olavo Barbosa, fora
desapropriado. O ministro Aureliano
protestou junto ao presidente, que lhe
recomendou entender-se com Franco
Montoro, porque Sarney nunca assina
decretos de desapropriação sem consultar
os governadores".

Diante da versão de que a fazenda
era produtiva, Eli ficou preocupado e
designou um agrônomo para fornecer,
com urgência, uma vistoria. "Houve um
momento em que pensei: pisamos na
bola", conta Eli. "E admiti que poderia
ter havido um erro": Foram os 10 dias
mais tensos de sua administração, ao fim
dos quais o laudo do agrônomo constatou
que um terço da São Joaquim era usado
para recria dc gado leiteiro, destinando-
se os dois terços restantes à criação
extensiva de gado de corte.

Sobraçando imagens produzidas pe-
los satélites laixlsat e spot (estas compra-
das na França), Eli assegura quem "sob
todos os aspectos, a fazenda São Joaquim
é um latifúndio por exploração, perfeita-
mente desapropriável com base na lei".
Mas isso não ocorreu. Nem deverá acon-
tecer: no dia 5, o presidente Sarney
assinou um novo decreto (93.657) revo-
gando a desapropriação da São Joaquim.

Eli acha necessário distinguir entre
interferências normais — por exemplo,
um telefonema de algum parlamentar
pedindo que um amigo seja recebido num
gabinete do Incra — e intervenções,
descabidas. Nessa categoria ele enqua-
drou o caso da fazenda Ibiti em Itararé,
no Sul do estado — numa propriedade
com 10 mil hectares pertencente à Ripasa
S/A Papel e Celulose, totalmente ociosa.

A empresa, segundo o delegado rc-
gional do Incra, tentou sustar a desapro-
priação imobilizando uma bateria dc
deputados, que receberam papel para
suas campanhas eleitorais. "Eles sabiam
que deputados dc direita seriam inefi-
cientes. Fiquei chocado com a pressão
dos deputados de esquerda". Outros par-
lamentares procuram pressionar direta-
mente o ministro Dante de Oliveira.

O Incra paulista, então, pediu a Bra-
sília que fosse acelerado o envio dos
Títulos da Dívida Agrária (TDA), para
entrar na Justiça com uma ação de imis-
são de posse. Informada de que os títulos
estavam prestes a chegar, a Ripasa patro-
cinou rapidamente uma liminar. "Tenho
certeza de que na Justiça, mesmo que
demore, o Incra gahará a posse dessa
fazenda", confia José Eli.

Outras pressões tiveram como pivô a
usina Tamoio, do grupo Silva Gordo, em
Araraquara, com 10 mil hectares,inativa
desde 1980. Como nenhuma das tentati-
vas para vendê-la se havia concretizado,
o Incra, a pedido dos trabalhadores da
usina, resolveu desapropriá-la.

SAÚDE É O MELHOR

PRESENTE. DÊ UM 
"PAI"

PARA SUA FAMÍLIA.

Sem taxa de Inscrição
Consultas imediatas

PLANTÃO DE VENDAS
AOS DOMINGOS ATE 14 H.
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Universidade 
promove 

820 eventos em 10 dias no Sul

Nacional domingo, 14/12/86 ? Io caderno ? 25

Sandra Rodrigues
Porto Alegre — Foto de Luiz Ávila/Objetiva Press

Porto Alegre — A idéia de integrar universidade e
está vingando em larga escala nestes dias, em

®orto Alegre, quando a programação de férias do Centro
Cultural da UFRGS está promovendo, desde o dia 8 c
até o próximo dia 18, quinta-feira, exposições, palestras,
debates, shows musicais, apresentações de dança, cine-
ma e painéis sobre os mais variados temas. Ao todo estão
previstos 820 eventos, englobando ciência, tecnologia,
comunicação, informática, artes plásticas, teatro, litera-
tura c temas atuais.

O reitor da Universidade, Francisco Ferraz, respon-
sável pelo programa que é resultado de seu permanente
entusiasmo pela integração universitária com a socieda-vlILUulUüllftV/ Y wiu jubVL^i 
de, estará trabalhando ao lado de alunos, professores e
funcionários no que considera a arrancada inicial (embo
ra o programa se realize pela segunda vez neste ano,
agora ganha mais força) para a transformação dessa
realidade num programa permanente em Porto Alegre,
com a restauração, já projetada, dos 11 prédios históri-
cos que compõem o campus da Universidade, no Centro
da capital. . •

A programação de férias,que aproveita todas as
atividades da UFRGS durante o ano letivo, foi elaborada
em apenas duas semanas c o mais importante dela,
segundo o reitor, é que não se destina à pequena elite
que geralmente freqüenta shows, concertos e palestras,
mas ao cidadão médio. Com uma grande vantagem: toda
a programação é absolutamente gratuita.

Participação
O reitor diz que a intenção é fazer o público

participar do centro cultural, um público habitualmente
passivo, acostumado à televisão. Para ele, a Universida-
de não está fazendo nada mais do que 

"devolver à
sociedade os benefícios culturais obtidos através do
pagamento de impostos". Ferraz orgulha-se em dizer
que a idéia é inédita no país, defendendo que cada
universidade poderá se constituir no centro cultural de
sua comunicado.

A empolgação do reitor Francisco Ferraz é justificá-
vcl: percorrendo os prédios antigos do campus UFRGS,
situado nas proximidades do centro de Porto Alegre,
pode-se assistir a uma aula de jazz, uma palestra sobre
dor de cabeça ou programa espacial brasileiro, enquan-
to, em outra sala, os debates são sobre as implicações de
engenharia genética, a condição da mulher, os benefícios
da informática na educação ou a situação dos eleitores
após o plano cruzado.

No prédio da reitoria, uma exposição intitulada"pintura pós-TV" mostra 23 trabalhos de pintura cm
óleo c acnlico da artista plástica Romanita Disconzi. Em
cores fortes c em linguagem impressionista, a mostra é o
resultado de uma cxpcricncia de vídeoarte da pintora

«sã

As crianças brincam, sem perder de vista que o computador é um instrumento

gaúcha como parte da pesquisa para a tese de doutora-
mento em Artes Plásticas na USP.

Mais adiante, numa pequena sala do prédio da
Medicina, onde havia aulas de Anatomia no início do
Século, cerca de 20 pessoas movimentam-se silenciosa-
mente, com gestos c expressões faciais, participando do
laboratório ac improvisão, com o professor de dança
José Faleiro. Recém-chegado de Paris, onde passou os
últimos 14 anos, Faleiro elogiou a iniciativa do Centro
Cultural da UFRGS, classificando-o de "adequado às
necessidades brasileiras".

As surpresas não param e, no prédio da Escola de
Química, um som de vozes e risadas infantis atrai quçm
passa pela calçada cm frente ao Parque Farroupilha. E o

de Introdução ao Uso do Computador paracurso
Crianças, em idades que variam de 7 a 14 anos.
Enquanto dá informações aos pequenos alunos, o profes-
sor Doyle Barbosa explica que 

"as crianças recebem
noções para que operem o equipamento como se fosse

um brinquedo, mas ao mesmo tempo, tendo consciência
de que é uma ferramenta de trabalho".

Palestras
Intelectuais como Gcrald Thomas, economistas

como Paul Singer, além do polêmico José Celso Marti-
nez Correia c professores da USP, UFR.l e outras
universidades foram convidados para fazer conferências
no Centro Cultural. A crítica de teatro Bárbara Heiiodo-
ra falou sobre sua especialidade, Shakcspcarc,"autor
sempre atual e popular que se notabilizou pelo domínio
da linguagem especificamente teatral para falar sobre a
sociedade".

O reitor da UFRGS, Francisco Ferraz, aproveitou a
presença de Bárbara Heliodora, para inaugurar o peque-no teatro (200 lugares) construído no local onde funcio-
nava a Biblioteca Central da Universidade, ao lado dc
uma sala de 280 poltronas que se destinou ao cinema do
campus. Para o estudante dc Arte Dramática, Cláudio

Nunes, que ensaiava a peça "O palhaço nu", no teatri-
nho recém-inaugurado, a sala foi "um 

presente do reitor,
e tomara que ele continue investindo em cultura".

O poeta Mário Quintana foi incluído nas atividades,
participando da mesa-redonda "Conversa fiada". A
professora Tânia Carvalha!, titular de Teoria Literária
do Instituto de Letras da UFRGS, foi a organizadora do
debate que,"como diz o nome, é uma conversa informal
do público com Quintana, cm mais uma homenagem aos
seus 80 anos". Tânia Carvalhal foi a responsável pelo
álbum "Quintana dos oito aos oitenta", um trabalho
patrocinado pelos Moinhos Riograndenses em julho,
quando o poeta completou 80 anos.

Outra promoção do Centro Cultural que teve muita
gente interessada foi "A compreensão da telenovela",
com o professor Francisco Araújo, conhecido por seus
cursos sobre histórias em quadrinhos. Professores de
Literatura, estudantes de História, psicólogos e até
estudantes de Primeiro Grau fizeram filas para conseguir
uma vaga em uma das duas turmas abertas para o curso.
Numa análise sobre a telenovela, o professor Araújo
relacionou o fenômeno com a industria cultural, a
história, a sociologia e a psicanálise.

Restauração
Lembrando que, nas férias de agosto, a programa-

ção do Centro Cultural teve a participação de 48 mil
pessoas em 15 dias, o reitor da UFRGS está otimista,
estimando que a resposta do público será ainda maior
nestas férias dc verão. Para ele, "o Centro Cultural já é
uma realidade social, antes de ser uma realidade institu-
cional".

Em sua mesa de trabalho, Francisco Ferraz debru-
ça-sc sobre o projeto dc restauração dos 11 prédioshistóricos que compõem o campus central da UFRGS,
todos construídos no início do século e que "fazem 

parteda história do estado". O reitor lembra que o presidenteGctúlio Vargas tomou posse em 1928 como presidentedo estado no salão nobre da Faculdade de Medicina, um
prédio construído em 1913, em linhas do neobarroco
alemão, com elementos clássicos e de art nouveau.

Para concretizar a restauração dos prédios, Ferraz
solicitou no início do ano recursos de CzS 55 milhões ao
MEC, com financiamento da Caixa Econômica Federal,
através do Fundo dc Apoio ao Desenvolvimento Social
(FAS), que seriam aplicados cm dois anos, prazo estima-
do para as obras. Com a reforma, todos os espaços
utilizados pela Universidade seriam reordenados, possi-
bilitando a implantação permanente do Centro Cultural.

Enquanto os recursos não chegam, a UFRGS
continua cumprindo o cronograma de obras do Campus
do Vale, na periferia da capital gaúcha, para onde a
maioria das faculdades está sendo transferida. Com as
obras dc restauração, apenas os cursos de Direito,
Economia, Arquitetura e Educação, além do Instituto de
Artes, permanecerão no Campus Central, funcionando
juntamente com a programação do Centro Cultural.
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I- Povo é alvo

.. de guerrilha

: em Moçambique
' '

Sheila Rule
The New York Times

Machava, Moçambique — "Os homens surgi-
n *ram das sombras da noite e perguntaram a meu
for .marido se ele trabalhava para o governo marxista.
•: • .Ele insistiu em dizer que não, mas os desconhecidos o
;i . .esfaquearam até morrer". Assim contou Pericina

. ¦ Nwamba, a viúva, que, horrorizada, fugiu desta
pequena cidade semi-abandonada na periferia de
Maputo, capital de Moçambique.

Os rebeldes estiveram por aqui e em outras
áreas, deixando atrás de si um rastro de morte e

/Oítestruiçào. Dezenas de milhares de moçambicanos
?irítèvam agora, como Nwamba, uma vida nômade, à
gsSanedida que a guerra civil se alastra, segundo autori-
,>íC*iaades do governo, grupos de socorro internacionais e
J&Vdiplomatas ocidentais.
-jrj- O conflito, um dos mais sangrentos da África, e

já dura uma década, está estrangulando este país

empobrecido. Os rebeldes da Renamo (Resistência
Nacional Moçambicana), apoiados pela África do
Sul, teriam obtido consideráveis ganhos nas últimas
semanas. Eles alegam que capturaram várias cidades
ao longo da fronteira com o Malawi, no norte.

Os rebeldes intensificaram seus ataques nas
províncias do norte e nordeste, e parecem ter recupe-
rado a iniciativa nas férteis províncias centrais. Eles
tornaram ingovernáveis grandes trechos do interior
do país e lançaram uma sombra de incerteza sobre o
futuro de Moçambique.

O sul é considerado, de um modo geral, como
controlado pelo governo, dizem os analistas, embora
as guerrilhas fizessem explodir um carro-bomba e
colocassem minas antipessoal no coração de Maputo.
este ano.

A situação é tão fluida em outras partes do país,
que de dia elas são controladas pelo governo e à noite
pelos rebeldes. Estes, na maioria das vezes não
encontram dificuldade em dominar uma cidade, sim-
plesmente porque ela não tem defesa.

O novo presidente do país, Joaquim Chissano.
sucessor de Samora Machel, prometeu que terminar a
guerra será o principal objetivo de Moçambique. Ele
terá de fazê-lo com um exército que, segundo estran-
geiros e alguns moçambicanos, sofre ae uma grave
falta de organização, dinheiro, alimentos, munição,
botas e moral. A logística continua sendo um proble-
ma crítico — nunca há caminhões ou medicamentos
suficientes.

Enquanto isso, os rebeldes insistem em afirmar
que continuarão com o conflito. Estrangeiros cm
Maputo dizem que é impossível prever o fim da
guerra, que paralisa os esforços econômicos de Mo-
çambique e agrava ainda mais a situação da popula-
ção, transformada em alvo indireto dos rebeldes, que
visam áreas econômicas vitais, como setores de
produção, serviços de saúde c educacionais. Professo-
res e trabalhadores sanitários estão sendo mortos e
seqüestrados, segundo estatísticas do governo. Em
1979 havia 7 mil 170 escolas no pais; seis anos mais
tarde, esse número caiu para 4 mil 649.

Os rebeldes, que incluiriam nacionalistas ne-
gros, bem como portugueses descontentes, são vistos
aqui como teleguiados da África do Sul. As relações
de Pretória com Maputo têm piorado cada vez mais
desde que os dois lados assinaram um pacto de não
agressão, em 1984, que visava minar a eficácia dos
rebeldes.

Diplomatas ocidentais dizem que os sul-
africanos têm abastecido os rebeldes, violando o
acordo, no qual os dois lados, inimigos ideológicos,
prometeram retirar apoio a grupos de oposição
intermos.

A Renamo, criada em 1975 por autoridades
brancas no que era então a Rodésia, tinha como
objetivo principal se infiltrar no recém-independente
Moçambique, então uma das principais bases de
retaguarda da guerrilha nacionalista negra.
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HOJE E 0 PRESENTE DO FUTURO

JAPÃO, UMA VIAGEM NO TEMPO

Hoje o futuro está presente na Rede Manchete. A partir das 10 da noite, a série

mais elogiada do ano volta ao ar: Japão, Uma Viagem no Tempo, com a

primeira parte do capítulo O Outro Lado do Mundo.

"O melhor retrato do Japão"
Jornal do Brasil
"O mais caprichado programa
da televisão brasileira"
Folha de São Paulo
"Imperdível"

Folha da Tarde

Direção: Walter Salles Jr
Narração: José Wilker

HOJE

10 DA NOITE

#( 

t Ninguém havia aceito o desafio
e muito menos realizado uma

série tão talentosa e
abrangente quanto essa"

Veja
"Uma 

jóia rara na televisão"
O Oia
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Polícia negra de Pretória

usa tortura contra favela

Alan Cowell
The New York Times

Port Elizabeth, África do Sul — A
criação pela autoridades brancas de um
corpo policial negro nas favelas sul-
africanas resultou num duro regime de
arbitrariedades, espancamentos e torturas,
denunciam defensores dos direitos humanos
e adversários do apartheid.

Segundo os oposicionistas, a organiza-
ção da força municipal, totalmente negra,
representa uma tendência em todo o país de
aumentar essas unidades auxiliares, com
duplo objetivo: aliviar a pressão sobre o
Exército e a polícia branca e transformar o
conflito racial da nação num confronto cada
vez maior entre os negros de tendências
diferentes.

Advogados denunciaram que um jovem
foi brutalmente arrastado pelas ruas de uma
favela pela polícia negra. Um médico que
socorreu algumas vítimas conta que um
rapaz de 16 anos foi submetido a espanca-
mentos e choque elétricos durante toda uma
noite. Alguns policiais municipais estão sen-
do acusados na Justiça por estupros.

As denúncias feitas em Port Elizabeth,
uma das cidades que mais se destacaram na
oposição ao governo de minoria branca,
pareceu refletir o fracasso do estado de
emergência, criado sob a justificativa da
necessidade de se coibir a violência racial.
Para a oposição, as polícias negras também
servirão para a diluição da responsabilidade
pela repressão.

As autoridades dizem que as leis de
emergência contribuíram para a pacificação
de algumas áreas. Mas asseguram que 

"o
clima revolucionário" persiste, justificando
o tratamento duro. Convidado a se pronun-
ciar sobre as denúncias de violências, o
Escritório de Informações, única fonte de
notícias autorizadas sob o estado de emer-
gência, declarou por escrito:

"A acusação de que uma pessoa teria
sido encarcerada numa câmara gelada está
sendo investigada. Nenhum depoimento
sob juramento de pessoas que se conside-
rem maltratadas foi ainda recebido. Se
alguém se considera enquadramento num
desses casos, deve apresentar queixa for-
mal, através dos canais competentes. Afir-
mações feitas à imprensa particularmente
não serão investigadas pela polícia".

Negros adversários do apartheid fome-
cem relatos diversificados sobre a eficiência
das medidas de emergência. Um destacado
líder, ouvido na clandestinidade, disse que,
embora os manifestantes tenham se tornado
mais cautelosos, o sentimento de desafio
não foi totalmente esmagado.

Um advogado negro comenta:"Em termos físicos, o estado de emer-
gência funciona e o governo mantém o
controle. Mas não creio que haja pessoas
completamente cansadas de resistir".

Os níveis do conflito são diversos. Os
moradores das favelas negras de New Bri-
ghton, Zwide e Kwazakele, em Port Eliza-
beth, por exemplo, recomeçaram o boicote
às lojas de proprietários brancos, pressio-
nando por uma série de exigências. Boico-
tes anteriores abalaram a situação de vários
comerciantes.

Ao mesmo tempo persiste uma espécie
de guerra de desgaste entre os jovens ne-
gros que se intitulam companheiros (comra-
des) e as forças de segurança, inclusive a
polícia municipal negra.

Cinco policiais foram mortos nas últi-
mas semanas pelos companheiros, queima-
dos vivos ou mortos com tiros de fuzis feitos
em casa e conhecidos como escorpiões. New
Brighton é rodeada por uma alta cerca de
arame farpado, levantada pelo Exército
para separá-la dos outros distritos. Todas as
escolas secundárias das favelas de Port
Elizabeth estão fechadas, por causa da
greve estudantil, e os moradores negros
continuam a boicotar o pagamento do alu-
guel de seus barracos.

Empresa fura embargo do petróleo

Steve Lohr
The New York Times

Amsterdã — Durante anos, numerosas
empresas de comércio e transporte têm
driblado o embargo internacional de petró-
leo contra a África do Sul. Mas agora estas
empresas começam a ceder à pressão inter-
nacional, e embora Pretória ainda se possa
prevalecer do excesso de oferta numa época
de baixa dos preços para conseguir fornece-
dores, estes estão diminuindo em número.

Em setembro, por exemplo, a empresa
norueguesa de transporte marítimo A. S.
Thor Dahl, até então promovendo embar-
ques maciços de petróleo para a África do
Sul, anunciou que suspenderia todas as
transações comerciais com este país. Ante-
riormente, declarações semelhantes haviam
sido feitas por empresas holandesas, suíças
e dinamarquesas do mesmo setor.

No mês passado, o governo norueguês
apresentou legislação que parcialmente
proibiria navios nacionais de transportar
petróleo destinado à África do Sul. Esta
legislação deverá entrar em vigor em janei-
ro, esperando-se um boicote total, após um
período de transição. Os navios noruegue-
ses transportam um terço das importações
sul-africanas de petróleo.

Grande parte da munição para a cam-
panha de efetivação do boicote parte de
uma organização holandesa denominada
Escritório de Pesquisas sobre Transporte
Marítimo (Shipping Research Bureau), fun-
dada há seis anos e financiada por organiza-
ções que combatem a segregação racial na
África do Sul (apartheid), tais como grupos
religiosos e sindicatos europeus. Ela recebe
também modesta ajuda financeira da Suécia
c da Noruega.

Com uma rede de contatos em todo o
mundo e uma bela tradição de investigação,
o SRB tem feito revelações das mais emba-
raçosas para os envolvidos no comércio"secreto" com a África do Sul. O anúncio
da A. S. Thor Dahl, por exemplo, foi feito
pouco depois da divulgação de um relatório
em que o SRB documentava várias de suas
remessas. Oisten Boe, diretor administrati-
vo da empresa, admitiu que as revelações
eram "amplamente corretas".

As investigações realizadas por Jaap
Woldendorp, diretor do SRB, e sua equipe
de três pessoas demonstram que o embargo
petrolífero contra a África do Sul é genero-
samente violado, mas sai caro para o gover-
no de Pretória. Num relatório de setembro
último, a organização identificou 83 navios-
tanque que entregaram cerca de 114 mi-
lhões de barris à África do Sul durante 1983
e 1984, metade das importações realizadas
no período. Em 64 desses casos, os navios
foram carregados no Golfo Pérsico, vindo a
maior parte do petróleo da Arábia Saudita,
Omã e os Emirados Árabes Unidos. Brunei
foi o país que maior número de navios
carregou fora do Oriente Médio.

Este comércio é organizado por uma
série de empresas que adotam inúmeras
táticas para encobrir a rota do petróleo,
desde documentos falsos de embarque e de
alfândega até operações sucessivas de carre-
gamento e descarregamento em diferentes
portos do caminho, passando por múltiplas
alterações de propriedade. O embargo con-
tra a África do Sul foi estabelecido há mais
de 20 anos, em resoluções das Nações
Unidas e outros organismos internacionais.
Alguns países do Oriente Médio adotaram
leis estipulando que os navios que passam
por seus portos devem declarar que não
levem petróleo para a África do Sul.
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AIDS leva escola

americana a_ adotar

a educação sexual
"Não há dúvida de que precisamos de educação

sexual nas escolas, na qual deve ser incluída informação
sobre as relações hetero e homossexuais", afirma com
sua característica franqueza o Diretor Nacional de Saúde
dos Estados Unidos, C. Everett Koop, em seu sombrio
relatório sobre a situação da síndrome da imunodeficiên-
cia adquirida (AIDS).

Segundo Koop, "por causa do mortal perigo à
saúde" as aulas devem ser o mais explícitas possíveis,
inclusive sendo iniciadas com alunos da terceira série.
Apesar de não serem novidade, nos EUA as aulas de
educação sexual ainda despertam grande controvérsia
entre os mais diversos grupos, dos judeus ortodoxos aos
católicos extremados, passando por líderes negros que a
consideram racista."A AIDS mudará definitivamente a natureza da
educação sexual, levando a uma discussão mais aberta e
explícita sobre preservativos e outras técnicas para a
prática do sexo com segurança", assegura Harvey Fine-
berg, deão da Escola de Saúde Pública da Universidade
de Harvard. "Apesar de algumas pessoas ficarem choca-
das, educação sexual não é uma questão de moral, agora
é uma questão de vida ou morte".

Aí é que está o problema. Segundo a revista Time,
os adversários da educação sexual acham que a recomen-
dação para que os estudantes usem preservativos como
uma medida contra a AIDS contribui para diminuir a
oposição moral ao sexo premarital e às medidas anticon-
cepcionais, assim como a relação imparcial de "opções

como homossexualismo e aborto enfraquecem outros
ensinamentos tradicionais, principalmente religiosos.

Como no passado o Presidente Ronald Reagan e o
Dr Koop se manifestaram contrários à educação sexual,
o novo relatório do Diretor Nacional de Saúde irritou os
conservadores. A idéia mais explosiva contida no relato-
rio é a de explicar os problemas da AIDS a crianças de
oito anos. Dos participantes de uma pesquisa de opinião
feita sob encomenda da Time, só 23% concordaram com
a sugestão, e a maioria dos educadores parece contrária à
idéia, pois acha que as crianças não são capazes de
assimilar tais informações.

A questão é complicada: o que, e quando, se deve
dizer às crianças? Não existem regras absolutas; as
variações dependem do amadurecimento do jovem e até
mesmo de onde mora (as crianças de regiões rurais,
especialmente as criadas em fazendas, têm muito mais
noção dos ciclos repro-
dutivos e encaram I
sexo com mais natura- *¦
lidade do que as supôs-
tamente "sabidas"
crianças das cidades).

Nancy Olin, coor-
denadora de educação
sexual da Planned Pa-
renthood de Boston,
acha que é apropriado
explicar as coisas dife-
rentemente para crian-
ças de idades diversas.
Até oito anos, mais ou
menos, as perguntas são basicamente sobre questões
biológicas e devem ser respondidas claramente através
da biologia; por volta dos dez anos, os pais e educadores
precisam explicar coisas como masturbação, polução
noturna e menstruação. Nesta idade, explica Olin, as
crianças ainda não precisam saber sobre as medidas
anticoncepcionais.

®. Nos primeiros anos da adolescência, garantem os
educadores, todas as questões sexuais devem ser discuti-
das em termos concretos; as explicações não devem ser
complexas mas podem exigir algumas leituras comple-
mentares.

Os professores de educação sexual concordam que
os pais são a melhor fonte de direção. ' Provavelmente
esta é a primeira geração de pais que acredita que o sexo
é algo normal e natural, e isto deixa muito espaço para as

questões morais — quando é certo e com quem. As
pessoas têm o direito de passar seus pontos de vista aos
filhos. Qualquer pai ou mãe que renuncie ao direito de
conversar sobre sexo com seus filhos está perdendo uma
das experiências mais maravilhosas que poderia ter",
garante Ron Moglia, diretor do programa de pesquisa e
educação sexual da Universidade de Nova Iorque.

Contudo, apesar de insistir que os pais permaneçam
envolvidos na questão da educação sexual, Everett Koop
acha que a "a maioria dos pais fica tão embaraçada e
relutante em falar sobre este assunto que não se pode ter
certeza de que a mensagem correta foi bem transmitida
às crianças". E os americanos parecem concordar: 69%
dos pesquisados pela Time acham que os pais não estão
fazendo tanto quanto deveriam para dar uma boa
educação sexual a seus filhos.

Agora, o mais provável é que — apesar da reação
dos conservadores — o sistema educacional americano
forneça uma instrução sexual mais esclarecida às crianças
porque, como atesta o Dr. Koop, "na verdade não há
outra escolha".
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Orson Welles
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Abordagem sexual feminina

começa com muita sutileza

Hermann Gõering Juan Perón

Conta bancária na Suíça,

uma preferência 
mundial

Ricardo Arnt

Orson Welles, Perón, Gõering, a Fren-
te Nacional de Libertação da Algéria,
Fulgêncio Batista e Shirley Maclaine têm
uma coisa em comum: todos têm, ou
tiveram, contas bancárias numeradas na
Suíça. A Associação Suíça de Banqueiros
deve estar sorrindo à toa com o escândalo
da venda clandestina de armas americanas
para o Irã. Depois de anos de críticas do
Tesouro dos EUA ao sigilo bancário suíço,
fica comprovado que o próprio governo
americano prefere um discreto banco na
Suíça quando quer fazer um bom negócio.

A Suíça tem 6 milhões de habitantes,
489 bancos, 1 mil 227 caixas de poupança.
97 instituições financeiras e 90 mil bancá-
rios. Para efeito de comparação, a indús-
tria de relógios emprega 35 mil. A estabili-
dade política, a livre circulação de capitais,
a solidez da moeda, o baixo índice de
inflação e as leis de sigilo bancário, em
vigor desde 1934, transformaram o país
num dos maiores centros financeiros do
mundo: estima-se que estejam depositados
na Suíça 10 trilhões de dólares.

Do ponto de vista dos banqueiros, o
que diferencia uma conta corrente de uma
conta numerada é a maneira como são
tratadas internamente pelo banco. As nu-
meradas são "protegidas suplementarmen-
te" contra a violação do segredo profissio-
nal pela indiscrição dos funcionários do
banco. A identidade dos depositantes é
conhecida apenas pelo responsável pelo
depósito e por um diretor do Banco. Mas
não é fácil abrir uma conta; além do
depósito mínimo (geralmente, 25 mil dóla-
res) e das taxas adicionais pelos serviços
especiais necessários, o banco investiga
exaustivamente as credenciais de cada de-
positante, exige uma carta de apresentação
de outro banco e a própria presença do
titular da conta quando da abertura da
mesma.

Não é fácil encontrar um bom testa-de-
ferro. Em compensação, uma vez deposita-
do, o dinheiro está salvo. Gente como
Rafael Trujillo, Moisés Tshombe, Aldo
Moro, Anastacio Somoza, patriarcas da
Máfia, Tony Curtis, Charlie Chaplin e
Charles Aznavour, gente que ganhou di-
nheiro duramente, confia nos suíços. Uma
conta numerada está imune à impugnação
de herdeiros, inimigos políticos ou heca-
tombes sociais. O Rei Pedro, da lugoslá-
via, jamais recuperou a fortuna do pai, o
Rei Alexandre, e os herdeiros do Rei
Faiçal, o Iraque, assassinado em 1958,
jamais viram a cor da grana, porque quan-
do os depositantes não nomeiam herdeiros

antes de morrer, as contas desaparecem
com os titulares. Os bancos exultam.

Às vezes, os suíços exageram. Depois
da 2° Guerra Mundial, quando se sabia que
a SS e generais nazistas tinham milhões
depositados na Suíça, os Estados Unidos
ameaçaram encampar as filiais dos bancos
em seu território se o sigilo não fosse
levantado e uma compensação paga às
vítimas do nazismo. Os banqueiros paga-
ram 100 milhões de francos suíços e manti-
veram o sigilo.

Outro bom serviço aos milionários do
planeta é a lavagem dos fundos deposita-
dos. A livre circulação do dinheiro facilita
a mistura e a troca de notas depositadas.
As quantias depositadas num banco podem
ser "hibernadas" por um longo tempo até
que eventuais vigilâncias bancárias ou poli-
ciais, nos países de onde o dinheiro pro-
vêm, se consumam. A propósito, a denún-
cia do líder socialista Jean Ziegler, no Rio
de Janeiro, em 1984, até hoje não foi
comprovada: de 8 a 10 bilhões de dólares
saíram do Brasil e foram depositados na
Suíça entre 1969 e 1983. Segundo Ziegler,
160 bilhões de dólares provenientes da
América Latina estão depositados nos ban-
CO suíços.

Hoje, o sistema suíço mostra-se mais
sensível às críticas e à preservação de sua
boa imagem diante da concorrência de
outros centros financeiros mundiais. Prova
disso é o bloqueio de bens do ex-ditador
Ferdinando Marco, em 24 de março passa-
do, e de Jean Claude Baby Doe Duvalier,
em abril. No caso do Haiti, um pedido
formal do novo governo haitiano foi aceito,
mas, no caso de Marcos, a iniciativa partiu
do próprio governo suíço. A nova Lei
Bancária de Auxílio Mútuo não exige mais
a existência de convenção para a abertura
de um processo penal. Basta que o delito
presumido seja igualmente previsto na lei
suíça para que a Justiça acolha a reclama-
ção do país interessado no bloqueio dos
bens. O governo suíço, atento à repercus-
são do caso Marcos, agiu por conta pró-
pria. Os bancos não gostaram. Os banquei-
ros ficaram agastados e denunciaram "a
ingerência estatal desproporcionada".

O governo americano pediu ao gover-
no suíço a abertura do sigilo bancário das
contas usadas pela CIA no Credit Suisse e
no Compagnie de Services Fiduciaires para
receber o dinheiro iraniano e desviá-lo
para os contras da Nicarágua. Com um
cliente com as credenciais e o potencial da
CIA será interessante acompanhar o que
vai prevalecer; o segredo, alma do negócio,
ou a boa reputação da Suíça como centro
financeiro internacional?

Filadélfia — O senso comum diz que o
homem aborda as mulheres, mas são geralmente
as mulheres que iniciam o primeiro contato,
garante o biólogo Tim Perper, um especialista
em comportamento sexual humano. Depois de
900 horas de observação científica em estações
de metrô, restaurantes, bares e festas, Perper
disse à Associação Americana de Antropologia
que em 75% dos casos a iniciativa é das mu-
lheres."Não é sexo, simplesmente. Mas um impul-
so para o amor e a intimidade emocional. O
contato requer disponibilidade e resposta. E é
fascinante de observar", diz o biólogo. Na

seqüência de olhares, toques e movimentos, o
primeiro enlace é o contato verbal. As mu'he-
res, afirma Perper, fazem contato tão sutilmente
que os homens não entendem: "Os homens,
freqüentemente, são agressivos demais."

Depois do primeiro contato, quando duas
pessoas estão conversando, o próximo passo é o
contato físico. "Alguém toca o outro pela pri-
meira vez. Muito freqüentemente, as mulheres
tocam o braço do homem. Ele deve retornar o
toque gentilmente, talvez no braço dela", diz o
biólogo. "Eu não sei porque, mas isso cria um
senso de calor mútuo".
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ET Personal 50
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Assim como você, que não se contenta com as
coisas comuns e exige sempre o que há de mais
avançado, o que há de melhor.

Esta é a ET Personal 50, máquina de escrever
eletrônica portátil que a OLIVETTI criou para
você e a CERTA está lançando com todas as
vantagens.

Observe o seu design, elegante efuncional.
Agora, experimente escrever numa ET Personal 50.
Sinta nos dedos a suavidade, o toque silencioso
e a escrita sempre precisa.

E tem mais: compràndo sua ET Personal 50
na CERTA, você ainda escolhe o tipo de letra
de acordo com sua personalidade.
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Máquina de escrever eletrônica portátil
criada para tornar a escrita um prazer.
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Madureira, Rio de Janeiro
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Moscou quer melhorar

relação com Vaticano,

mas mantém linha dura
Roma — 0 Vaticano está cada vez mais preocupado com um

esforço de propaganda da União Soviética para criar a impressão
de relações melhores com a Santa Sé mas, ao mesmo tempo,
continua se recusando a ampliar a liberdade religiosa. O Papa
João Paulo II continua ansioso por explorar eventuais aberturas
do Kremlin e acha que o relacionamento com Moscou está
entrando numa fase bem sensível.

A situação está sendo analisada pelos dois lados com muita
atenção, porque deverá haver um encontro do Papa com o
dirigente soviético Mikhail Gorbachcv que visitará a Itália no
princípio de 87. Este contato deverá dirimir as dúvidas existentes
no Vaticano sobre as intenções soviéticas.

Os planos para a celebração dos mil anos da chegada do
cristianismo na União Soviética cm 1988 poderão produzir claros
sinais de aproximação. O Kremlin vem jogando o que a Santa Sé
chama de balões de ensaio, sugerindo que João Paulo II poderá
ser convidado para as comemorações.

João Paulo II manifestou suas condições para jornalistas que
o acompanharam cm sua visita mês passado pela Ásia e pelo

Pacífico. Ele disse que "excluiria" o que chamou de uma "viagem
política" à União Soviética e fontes do Vaticano explicaram que
João Paulo rejeitava a idéia de participar de um evento totalmente
preparado pelas autoridades soviéticas. Em vez disso, ele enfati-
zou seu "dever" de visitar os católicos das repúblicas soviéticas,
especialmente os da Lituânia.

Sc os russos quiserem o Papa para as comemorações de 1988.
terão primeiro que permitir uma visita pastoral a comunidades
católicas nas repúblicas do Báltico e deixar que ele viaje por seus
próprios meios. Alem disso, ele deseja discutir a liberdade
religiosa na Ucrânia c na Lituânia, onde as atividades da Igreja
sofrem restrições devido à forte associação do catolicismo com o
nacionalismo.
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Combate ao capital

não impede o PCI

de lucrar na bolsa

Araújo Netto
Correspondente

Roma — Os comunistas italianos não param de
surpreender e desmoralizar todos os estereótipos criados
para os partidos da classe operária e da luta de classe.
Depois de reafirmar o apoio político que há muito tempo
dão à Otan, num recente documento apresentado e
explicado pelo deputado Giorgio Napolitano, um autênti-
co gcntleman que ae tornou o novo responsável pela sua
política exterior, o PCI acaba de se revelar um partido de
grandes investidores da Bolsa de Títulos e Valores de
Milão. Todos praticantes entusiastas do jogo mais capita-
lista do mundo.

Da surpresa não escaparam nem os que tinham
ouvido um expoente da direção do PCI — Gianfranco
Borghini — afirmar durante um debate promovido pelo
jornal de seu partido que a bolsa não é um diabo.

Uma investigação realizada esta semana nas declara-
ções de imposto de renda de alguns dos mais importantes
parlamentares e dirigentes do PCI confirmou que antes
mesmo de teorizar sobre a legitimidade moral e política
dos investimentos na bolsa, há muito tempo eles já
punham em prática e auferiam lucros que aumentaram
consideravelmente o capital aplicado.

Senadores e deputados como Giulio Cario Argan,
primeiro prefeito marxista de Roma, Raimondo Ricci,
Paolo Volponi, um dos escritores mais lidos e admirados
da Itália, Giuseppe Chiarante, da Secretaria do PCI, Ugo
Spagnoli, atualmente um dos juizes da Corte Constitucio-
nal, Alba Scaramucci, Renzo Bonazzi, Edoardo Perna, e.\-
líder da bancada comunista no Senado, há muito tempo
vêm aumentando seus patrimônios com investimentos na
bolsa. Uma bolsa que para eles deixou de ser o mais
sofisticado e perigoso templo do capitalismo.

Até na escolha dos títulos esse grupo de expoentes do
PCI mostra que não está jogando por amor ao jogo e
muito menos para perder dinheiro. Com sábia e bem
informada prudência, eles põem de lado todo tipo de
prevenção ideológica, manifestando uma preferência pelas
ações de menor risco, exatamente aquelas de empresas
como a Fiat, Assicurazioni Generali, Italcable, Olivetti,
do Banco Católico do Veneto, da -Mondadori, Medioban-
ca, Rinascente, SIP, RAS, Bastoggi. Um elenco de grupos
e empresas sólidos — garantia dos melhores dividendos na
Bolsa de Milão.

Para justificar a prática e as vantagens desse jogo, o
senador Paolo Volponi formulou uma explicação política:
investir na bolsa também significa acreditar no trabalho,
no desenvolvimento, no capital de investimento. Certa-
mente não é uma das tantas formas banais de poupança.

De todos os grandes investidores comunistas, a
deputada Alba Scaramucci, 39 anos, eleita por Perugia, foi
o mais bem-sucedido. Em 1982 ela já possuía uma boa
fortuna em ações da Fiat, Italcable e Alleanza Assicurazio-
ni. Em 1983, tinha diversificado seus investimentos. Em
1984, quase duplicou seu capital, concentrando sua aplica-
çáo em papéis da Fiat e da Italcable, das quais possui hoje
4.518 ações privilegiadas, 904 de poupança e 3.250 ordiná-
rias.

A compreensão do partido para com os seus expoen-
tes que operam na bolsa se transforma quase em estímulo,
no momento em que o deputado Achile Occhctto, por
todos identificados como o atual segundo homem da
Secretaria e mais forte candidato à sucessão do secretário
Alessandra Natta, vem a público para dizer:

— Já não existe qualquer problema ideológico que
impeça um comunista de investir na bolsa.

Sinal verde que, oportunamente, o economista Euge-
nio Peggio, responsável pelo setor econômico do PCI,
limitou com uma recomendação de pudor: investir todos
podem, especular não.

Advertência que parece mais ditada por antigos
pudores, sobretudo quando se sabe que no primeiro
semestre deste ano a Unipol, companhia de seguro das
Cooperativas Vermelhas, controladas pelo Partido Comu-
nista Italiano, decidiu cotar suas ações na Bolsa de Milão.
Decisão que foi precedida por uma manobra de autêntica
especulação efetuada pelas seções do PCI das regiões da
Toscana e da Emilia Romagna, que se apressaram em
comprar um grande lote de ações Unipol, antes que elas
passassem a figurar na lista dos papeis cotados pela bolsa
milanesa.

Aos que dentro do PCI continuam a desaconselhar o
investimento feito por dirigentes e parlamentares comunis-
tas em títulos e ações da Bolsa, para não se encontrar na
desagradável condição de tomar decisões políticas contrá-
rias aos seus interesses pessoais, responde o deputado
Franco Bassanini, líder da Esquerda Independente, uma
sublegenda do PCI.

Bassanini, que figura entre os compradores e investi-
dores da Bolsa, diz possuir a fórmula mágica para prevenir
aquele risco. Ele jura que sua fórmula silenciará suspeitas
e críticas que possam ser feitas contra os comunistas que
jogam na bolsa. Basta — diz ele — que façam como eu:
alinhando-se e reforçando a frente dos que, no Parlamcn-
to. se batem pela taxação dos títulos. Fazendo suas
também as batalhas dos que se opõem aos interesses
daqueles grupos dos quais possuo ações. Se todos os
dirigentes e parlamentares do PCI procederem assim,
Bassanini garante que ninguém terá coragem e razões para
atirar a primeira pedra contra os comunistas italianos, que
não vêem razões para insistir na demonização da Bolsa
num país de economia aberta como a Itália.
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Psiquiatria coercitiva retorna aos EUA

Daniel Goleman
The New York Times

Nova Iorque — Vários estados america-
nos estão alterando sua legislação para facili-
tar o tratamento involuntário de doentes
mentais, contrariando tendência anterior se-
gundo a qual somente o perigo que estas
pessoas representavam para si mesmas ou
para terceiros fornecia fundamentação legal
para obrigá-las a tratar-se.

Agora, no lugar dos advogados, são os
psiquiatras que impõem seu ponto de vista.
Seis estados estão adotando um padrão legal
que torna possível tratar, mesmo que não
seja por iniciativa própria, doentes mentais
incapazes de atender a suas próprias necessi-
dades básicas, como habitação, ou que pos-
sam sofrer "graves distúrbios mentais, emo-
cionais ou físicos" se não forem hospitaliza-
dos. Em dois terços dos demais estados,
legislações semelhantes estão sendo ecami-
nhadas, sempre de acordo com um modelo
estabelecido em 1983 pela Associação Psi-
quiátrica Americana.

Estas novas leis podem acarretar mudan-
ças drásticas nos serviços de saúde. Um
estudo realizado em Washington, um dos
primeiros estados a adotar os novos padrões,
demonstrou que nos dois anos imediatamen-
te subseqüentes à alteração da lei, em 1979,
quase dobrou o número de pessoas submeti-
das involuntariamente a tratamento psiquiá-
tricô; mas não havia instalações disponíveis,
e metade dos que buscaram voluntariamente
o tratamento não encontraram lugar. Os
outros estados que já adotaram tais procedi-
mentos são Alaska, Carolina do Norte,
Texas, Arizona e Havaí.

Os estados de Nova Iorque e Pensilvâ-
nia, onde doentes mentais acometidos de
ataques violentos recentemente causaram
várias mortes, deverão encaminhar o debate
legislativo nos próximos meses. Segundo as
leis em vigor, os doentes mentais sem mora-
dia só podem ser forçados a tratamento se
houver risco de suicídio, de ameaça física a
terceiros ou de agravamento pronuciado de
seu estado. E as famílias de esquizofrênicos
que convivem com eles sob o mesmo teto
têm encontrado dificuldades para hospitali-
zá-los antes de um agravamento alarmante
de seu estado.

Mas um estudo realizado pelo National
Institute of Mental Health em Washington
evidencia que os pacientes internados invo-
luntariamente tendem a permanecer mais
tempo, causando superpopulação nos hospi-
tais e degradação das condições de trata-
mento — exatamente os problemas que
.haviam levado às anteriores e mais rigorosas
leis a respeito. O estudo indica também que

o tratamento psiquiátrico surte melhor efei-
to nos pacientes voluntários, muitos dos
quais estão sendo recusados por falta de
espaço.

Para evitar tais problemas, alguns esta-
dos projetam um esquema diferente: os
pacientes involuntários são submetidos a
tratamento durante o dia e voltam para casa.
Mas é grande o número de doentes mentais
sem ter onde morar, e no Havaí, por exem-
pio, somente 50 puderam ser submetidos a
este tipo de tratamento apenas durante o
dia, no primeiro ano de vigência da nova lei.
Na Carolina do Norte, em compensação,
eles chegaram a 1 mil no mesmo período,
sobretudo porque o governo estadual fome-
ceu fundos para seu tratamento.

As alterações legais são apoiadas por
associações psiquiátricas e organizações de
parentes dos doentes, mas têm a oposição de
alguns funcionários do setor de Saúde e de
advogados, preocupados com as ameaças às
liberdades civis dos pacientes nelas configu-
radas. "É muito pequena a proteção legal
com que contam os doentes mentais", lem-
bra Steven Schwartz, que tem atuado como
advogado de doentes mentais. "Nenhum
outro grupo pode ser trancafiado sem o
devido processo legal. Até os criminosos
podem ter a assistência de um advogado e
ser ouvidos por um juiz, e estas formas de
proteção também deveriam se fornecidas
aos doentes mentais."

Mas há quem pense que o rigor da lei
não é a resposta. "A liberdade dos psicóticos
de dormir nas ruas do país não pode ser
considerada uma liberdade fundamental,

mas uma conseqüência cruel e imoral de
uma reforma libertária fracassada", senten-
cia o doutor Alan Stone, advogado e psi-
quiatra que contribuiu para a redação do
novo modelo de lei da Associação Psiquiá-
trica.

Em vista da enorme escassez de quartos
apropriados para os doentes mentais cróni-
cos, acredita-se que as mudanças legislativas
terão maior efeito sobre os esquizofrênicos
jovens, muitos convivendo com a família, e
que recusam tratamento mas não têm seu
estado deteriorado a ponto de serem subme-
tidos nos termos das leis mais antigas. Mui-
tos deles poderiam ser submetidos a trata-
mento por breve período num hospital psi-
quiátrico e em seguida passar ao esquema
das visitas diárias."A nova lei permitirá que evitemos
novas tragédias, levando a tratamento por
alguns poucos dias os doentes mais graves,
antes que seu estado degenere e os torne
perigosos", comenta o psiquiatra forense
Darold Treffert. Ele calcula que serão bene-
ficiados 15% dos doentes mentais, especial-
mente os que convivem com as famílias, mas
reconhece que para os 85% restantes ainda
são necessários serviços comunitários como
os de atendimento ambulante e habitação.

Um dado que complica os esforços para
instituir o tratamento involuntário é a serie
de decisões judiciais que, em muitos esta-
dos, têm autorizado pacientes a recusarem
medicação. O Tribunal de Recursos de Nova
Iorque, por exemplo, decidiu recentemente
que os pacientes não podem ser medicados
contra a vontade

Vida de índios americanos

nas reservas se deteriora

Philip Shabecoff
The New York Times

Washington — As condições de vida nas
reservas indígenas americanas estão ruins e
piorando a cada dia, sem solução à vista, con-
cluiu um relatório do Departamento (Ministé-
rio) do Interior. Segundo o relatório, o desem-
prego e a pobreza nas reservas aumentaram com
os recentes cortes no orçamento dos programas
sociais do governo e com a queda do preço do
petróleo e da madeira, dos quais depende parte
das tribos.

O relatório afirma que 41% dos índios das
reservas vivem abaixo do nível de pobreza
admissível, contra 12% do total da população
dos Estados Unidos. O total de "trabalhadores
desestimulados", isto e, que desistiram de pro-
curar emprego, chega a 58%. Outros indicado-
res mostram que as condições econômica e
social das reservas estão muito atrás das do resto
do país.

Várias sugestões para atrair investimentos
particulares para a reserva, como forma princi-
pai de estimular o desenvolvimento econômico,
são feitas no relatório. Uma delas é a criação de
Zonas Empresarias Indígenas, nas quais empre-
sários que queiram investir terão incentivos
fiscais e serão dispensados de algumas obriga-

ções com o governo, entre outros benefícios.
Outra proposta obrigaria o Departamento de
Defesa e outras agências governamentais a da*
rem tratamento preferencial às reservas nas
concorrências.

Ross Swimmer, secretário do Interior asáis-
tente para Assuntos Indígenas, disse que seu
departamento endossa as propostas do relatório
e que em algumas reservas os investimentòs
particulares já começaram. Mas Suzan Harjó,
diretor executivo do Congresso Nacional de
índios Americanos, afirmou que as sugestões do
documento são inadequadas para combater as
dificuldades econômicas das reservas. "A situa-
ção nas terras indígenas é uma desgraça nacional
e deveria ser um motivo de vergonha para todòs
os americanos", disse Harjo. ' ;

Cerca de 25% dos 1 milhão 370 mil índios
americanos vivem nas reservas, de acordo com
um censo de 1980. Uma parcela significativa
vive perto das reservas, também em condiçõès
críticas mas um pouco melhores do que as d?s
tribos. O gasto federal com as reservas caiu 4 fc
de 1981 a 1984, depois de crescer "considerável-
mente", segundo o relatório, de 1973 a 1980. Ó
gasto em programas de combate à pobreza caiu
ainda mais vertiginosamente, mas o relatório
afirma que esses programas fracassaram em
criar uma "economia indígena viável"
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O governo
pró-soviético
do Camboja,
apoiado
militarmente
pelo Vietnã,
só aceita
negociar com
a guerrilha,
baseada na

1 Tailândia, se
Pol Pot sair

Pol Pot, doente na China,

poderá 
ter morte 

política

Barbara Crossette
The New York Times

Bancoc — Autoridades militares tailan-
desas e alguns exilados cambojanos estão,
espalhando que Pol Pot, o líder do Khmcr
Vermelho, está gravemente doente em Pe-
quim e que uma luta pelo poder dentro de
sua organização vem retardando uma decla-
ração sobre seu estado de saúde. Segundo
notícias tailandesas, Pol Pot, de 58 anos, foi
retirado em setembro de uma área próxima à
fronteira tailandesa-cambojana.

O Khmer Vermelho, movimento ultra-
esquerdista que dominou o Camboja de abril
de 1975 a janeiro de 1979, nega que Pol Pot
esteja gravemente doente. Até agora, nin-
guém viu o ex-líder cambojano na China.

Contudo, exilados cambojanos ligados à
coalizão rebelde a que o Khmer Vermelho
agora pertence, dizem que a organização de
Pol Pot está dividida entre os seguidores de
Son Sen, atual líder militar do grupo, e os de
Ta Mok, notório ex-comandante regional
que se considera o responsável por muitas
das mortes ocorridas sob o regime do Khmer
Vermelho.

Combatentes da resistência dizem que a
disputa entre os dois grupos já derivou em
vários combates armados em ocasiões recen-
tes. Acrescentam que os chineses, que apoia-
ram o Khmer Vermelho devido à disposição
de Pol Pot de combater os vietnamitas, terão
de resolver a questão da liderança da organi-
zação antes que seja feito qualquer anúncio
sobre o seu futuro.

Novas informações sobre a saúde do
líder cambojano despertam agora mais aten-
ção por surgirem numa hora de considerável
atividade diplomática, levantando questões
sobre se alguma ação vai ser tomada com
relação à velha questão, ainda num impasse,
de como terminar a ocupação vietnamita do
Camboja. O futuro de Pol Pot seria vital a
qualquer acordo sobre a guerra, que já dura
oito anos, entre as tropas de Hanói e as
guerrilhas cambojanas.

Os chineses têm sido pressionados por
não comunistas do Sudeste asiático para
afastar Pol Pot de qualquer participação
ativa nos assuntos combojanos. O anúncio
de sua renúncia, em 1985, pode ter sido um
passo nessa direção.

O príncipe Norodom Sihanouk, chefe de
uma das três ramificações da coalizão da
resistência cambojana, que inclui o Khmer
Vermelho, disse há alguns meses em Bancoc
que os crescentes contatos dos chineses com
o Ocidente tinham deixado Pequim mais
consciente da repugnância com que Pol Pot é
visto no exterior.

Contudo, dizem as autoridades tailande-
sas que Pequim continua acreditando que
somente uma ameaça persistente do Khmer
Vermelho poderia forçar os vietnamitas a
negociar. Além disso, Pol Pot ainda é uma
força de peso no Camboja, apesar da presen-
ça de cerca de 140 mil soldados vietnamitas,
no país. O Exército de Hanói não conseguiu
derrotar as guerilhas do Khmer Vermelho
em oito anos de guerra. Os exércitos não
comunistas também continuam crescendo.

Agora, porém, acontecimentos aparen-
temente sem qualquer ligação na Indochina
comunista, bem como em Moscou, Pequim e
talvez até mesmo em Washington, estão se
ligando para alterar atitudes com respeito à
questão cambojana, sugerem algumas auto-
ridades do sudeste asiático.

O Vietnam, que ocupa o Camboja desde
1979, quando Hanói derrubou o regime de
Pol Pot por não ter conseguido controlá-lo,
se prepara para um importante congresso do

seu Partido Comunista, a se realizar dia 15.
O país enfrenta uma grave crise econó-

mica e já se perceberam fortes indícios, em
discursos recentes de seus líderes, de que
Moscou — que fornece a Hanói cerca de 1
bilhão de dólares anuais em apoio de sua
economia e da guerra no Camboja — não
está satisfeito com a performance de seu
aliado, tanto numa frente como na outra.

A China já ofereceu ajuda ao Vietnam,
mas somente em troca da retirada de suas
forças do Camboja.

Ao mesmo tempo, a União Soviética,
visando a melhorar suas relações com o
sudeste asiático e a região do Pacífico, e
também com a China, tem ouvido em quase
todas as capitais regionais que Moscou terá
primeiro de suspender seu apoio aos vietna-
mitas no Camboja.

Sem muito alarde, Hanói propôs recen-
temente a Sihanouk, através de um interme-
diário austríaco, uma reunião das várias
facções cambojanas, tantos grupos de resis-
tência como a liderança em Phnom Penh.

O governo cambojano, instalado pelos

\

= i iijfL /jfL/

Pol Pot
vietnamitas, é liderado por Heng Samrin,
líder do Partido Comunista, e o cada vez
mais poderoso primeiro-ministro Hun Sen,
ex-autoridade do Khmer Vermelho. Em reu-
nióes com visitantes estrangeiros, Sen sem-
pre salienta que somente a camarilha de Pol
Pot precisa ser "eliminada" e que outros
quadros do Khmer Vermelho podem voltar
quando quiserem.

Tem havido, ultimamente, uma inco-
mum atividade diplomática entre a Tailândia
e as nações indochinesas.

Uma delegação de alto nível acaba de
manter conversações com líderes laosianos
sobre uma melhora da atmosfera entre essas
nações, culturalmente semelhantes. O Laos,
onde há 40 mil tropas vietnamitas, também
disse que se prepara para iniciar conversa-
ções com a China. De sua parte, a Tailândia
suspendeu a proibição de venda de bens
estratégicos, inclusive explosivos e aviões de
combate, ao Laos.

Líderes militares tailandeses vêm tentan-
do dissipar o receio de intrusões vietnamitas
ao longo da fronteira com o Camboja, e
negociadores do governo tailandês concorda-
ram em pagar ao Vietnam cerca de 400 mil
dólares, a título de multas e despesas, para
libertar pescadores tailandeses detidos em
águas vietnamitas.

Os Estados Unidos suspenderam o reco-
nhecimento diplomático e a ajuda ao Viet-
nam até que esse país preste contas pelos
americanos ainda considerados desapareci-
dos em ação, e enquanto Hanói não sair do
Camboja.
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Rio de
Joaquim Fernandes, 62, aci-
dente vascular encefálico, na
sua residência na Rua Araújo
Pena. Natural de Portugal, era
comerciante e casado.
Conceição da Silva Machado,
90, hemorragia digestiva, na
Beneficência Portuguesa. Na-
tural de Portugal, era casada.
Maria Vaz Galváo, 71, câncer,
na sua residência na Rua Mar-
quês de Penedo. Natural do
Rio de Janeiro, era casada.
Orlando Pessoa de Carvalho,
73, câncer, no Hospital Samari-
tano. Natural de Minas Gerais,
advogado, era casado com Ya-
ra Alvarenga de Carvalho e
tinha quatro filhos maiores.
Antônio Moraes de Fonseca,
70, acidente vascular hemorrá-
gjco, na sua residência. Natural
de São Paulo, advogado, era
casado com Maria Thereza
Carvalho Moraes da Fonseca e
tinha sete filhos maiores.
Mário da Fonseca Saraiva, 86,
infarto agudo do miocárdio, no

Obituário

Janeiro
Pró-Cardíaco. Natural do Rio
de Janeiro, aposentado, era
viúvo e tinha quatro filhos
maiores.
Eduardo Parreiras Horta, 76,
insuficiência respiratória agu-
da, na sua residência na Estra-
da Velha da Tijuca. Natural do
Rio de Janeiro, era médico
aposentado e solteiro.
WaJdir dos Santos, 37, insufi-
ciência respiratória aguda, no
Hospital do Inamps da Lagoa.
Natural do Rio de Janeiro, era
comerciário e solteiro.
Helena Adida Fasciotti Drolhe,
75, infarto agudo do miocár-
dio, na sua residência na Rua
Felipe de Oliveira. Natural de
Portugal, era viúva e tinha uma
filha maior.
Geraklino da Silva Fernandes,
76, de insuficiência hcpática,
na sua residência na Rua Mário
Ribeiro. Natural do Rio de
Janeiro, era casado com Alay-
de dos Santos Ferreira e tinha
quatro filhos maiores.

Estados
José Roberto Tavares de Mene-
zes, 52, de acidente de automó-
vel em São Paulo. Considerado
uma das maiores autoridades
mundiais no comércio cafeeiro,
era corretor cm Santos e tinha
fazendas de café em São Paulo
e Minas Gerais, além de dirigir
uma corretora de títulos e vaio-
res na capital paulista. Mais
conhecido como Marrequinho
e uma fonte de informações
para os repórteres ligados ao
comércio do café, era casado
com Regina de Menezes e ti-
nha três filhas.
Helena D'A!meida Couto, 74,
infarte agudo do miocárdio, na
sua residência em Salvador,
Bahia. Funcionária autárquica
aposentada, era viúva de Ar-
thur D'Almeida Couto, diretor

NATHALIA MIRANDA

DE SOUZA
(BOINHA)

MISSA DE 7° DIA

tlsis 

de Souza Gurjão e família,
Ivan Miranda de Souza e famí-
lia, Inês Souza de Bulhões

Carvalho e família e llka de Souza
Teixeira Rocha e família, agrade-
cem aos parentes e amigos o
carinho recebido e convidam para
a.Missa de 7o Dia de sua querida
BÒINHA, segunda-feira, dia 15,
às 11 horas, na Igreja da Divina
Presidência à Rua Lopes Quintas,
274, Jardim Botânico.

MADELEINE TAAFFE SEBASTIANY
Missa de 7° Dia

Seus filhos e netos agradecem as
manifestações recebidas e convi-
dam para a Missa de 7J dia a ser

y„: celebrada amanhã, Segunda-
Feira, dia 15 de Dezembro, às 18:30
horas, na Igreja de São Camilo. (Estra-
da Velha da Tijuca n° 45, Usina).

Jriâmi!

HAROLD H. HARRIS
(HAL PY1-ZAE)

MISSA DE 7o DIA
Josephina Oiticica Harris, esposa, Maria
Cristina (Tina) e Olga, filhas, agradecem as
manifestações de apoio e carinho recebi-
das por ocasião de seu falecimento e
convidam parentes e amigos para a Missa
de 7o Dia a ser celebrada no Convento de
Santo Antonio (Largo da Carioca), às 10.00
h no dia 15/ 12/ 1986.

TURMA ESCOLA MILITAR

DE RESENDE
1948

tAo 

completar 38 anos de formatu-
ra, a Turma Gen. Ciro do Espírito
Santo Cardoso fará realizar missa
em Ação de Graça às 11:00 horas

do dia 17 de dezembro, na Igreja Santa
Cruz dos Militares, rua 1o de março, 36,
em homenagem póstuma aos compa-
nheiros já falecidos e pela vida de todos
os seus integrantes.

Colônia Juliano Moreira

antecipa festa de Natal

A chegada de Papai Noel foi a maior
atração do sexto encontro comunitário,
na Colônia Juliano Moreira, na Taquara,
com a participação de internos, funcioná-
rios e comunidade local. Pacientes e
crianças aplaudiram e acenaram para o
helicóptero, que aterrissou no campo de
futebol às lih30min, trazendo o bom
velhinho.

O desfile em carro aberto, de funcio-
nários vestidos de palhaço e distribuindo
balas, era um prenúncio da chegada do
helicóptero, que sobrevoou por três vezes
a área, antes de aterrissar. Papai Noel foi
recebido pelo grupo de animados palha-
ços, que o cercou, dançando e jogando
confetes. Em seguida, dezenas de crian-
ças invadiram o campo, correndo ao
encontro do velhinho sorridente.

A banda de música da Funabem
começou a tocar, enquanto Papai Noel,
cercado pelos palhaços, que garantiam
sua segurança, caminhou até o palanque,
junto ao campo, seguido de crianças, que
fizeram um verdadeiro carnaval. Um ca-

administrativo do jornal A Tar-
de, falecido em 1974, e mãe de
Arthur Luiz D'Almeida Couto,
atual diretor administrativo do
mesmo jornal e, recentemente,
eleito Homem de Comunica-
ção do ano na Bahia.
Hudson de Araújo Reis, 56,
insuficiência cardíaca, no Hos-
pitai Felício Rocho, em Belo
Horizonte, Minas Gerais. Ad-
vogado, foi chefe de gabinete
da Secretaria Estadual de Fa-
zenda durante o governo Ma-
galhães Pinto e atualmente era
assessor jurídico do Tribunal
Regional do Trabalho. Nascido
em Ibiá, era casado com Elza
Beatriz Von Dollinger e tinha
duas filhas: Ana Luíza e Luiz
Henrique, ambos maiores.

sal de internos preferiu ficar dançando no
meio do caminho,
tidão.

alheio à pequena mui-
'— O que nós queremos é paz e

alegria, que ultimamente a gente não
vem tendo — disse Papai Noel ao micro-
fone, sobre o palanque. Ele ainda dese-
jou "muita paz e saúde para todos".

Cerca de 500 dos 2 mil 300 internos
da Colônia assistiram à chegada de Papai
Noel, já que o esquema de participação
era de revezamento. "Para eles, isso é o
máximo. No meio do ano eles já começa-
ram a comentar. As brincadeiras dos
palhaços e a chegada do Papai Noel são o
que eles mais curtem", comentou o terá-
peuta ocupacional e membro da comissão
organizadora do emento, Luís Fernando
Antonino.

A festa começou cedo. Desde 8h,
potentes caixas de som, próximas ao
palanque enfeitado com bolas coloridas
transmitiam um repertório eclético, des
de rock brasileiro a músicas natalinas
Alguns internos dançavam animadamen
te. Às 8h30min começou a corrida rústi
ca, com a participação de 93 pessoas
entre funcionários e membros da comuni
dade, que correram 7 mil metros.

O período da manhã foi reservado às
atividades esportivas: torneios de futebol
(com três times de internos), buraco,
sueca, pingue-pongue, voleibol e dama,
além de recreação infantil com as tradi-
cionais corridas do saco e do ovo. As
10h40min chegou o ônibus do 16° Bata-
lhão (Olaria), trazendo cinco cães ames-
trados que fizeram demonstração, obede-
cendo às ordens dos policiais, em inglês,
alemão e português.

Na sede do clube da Colônia Juliano
Moreira, um amplo galpão, vários inter-
nos dançavam ao som de disco-music.
Uma mulher sofreu ataque epilético, sen-
do conduzida a uma Kombi. Os funcioná-
rios distribuíram lanches e brindes, como
sandálias, pastas e escovas de dentes,
sabonetes, pentes e condicionadores de
cabelo. "Cadê minha boneca", pergun-
tou uma paciente.

Duas barraquinhas vendiam cachor-
ro-quente, cerveja, refrigerantes e picolé.
À tarde, houve premiação do funcionário
do ano, escolha da rainha comunitária —
entre oito moças da comunidade — e
demonstração de grupo de folclore. A
festa terminou com apresentação da bate-
ria da Portela.

Durante um mês, oito funcionários
da Colônia Juliano Moreira trabalharam
intensamente para a organização do sexto
encontro comunitário. Cinco deles vara-
ram a noite de sexta para sábado enfei-
tando o palanque, cedido pela Riotur.
Empresas como Cobrasa, Sumatra, Em-
cobrás, Coca-Cola e Gilette doaram brin-
des e prêmios. A colônia gastou cerca de
Cz$ 20 mil na organização.

— O objetivo do encontro é resgatar
a personalidade, a identidade pessoal dos
pacientes, a maioria há mais de 20 anos
aqui — disse o diretor da colônia, Do-
mingos Sávio Nasçimento. — A melhor
forma é o acontecimento festivo com
atrações que sensibilizem as pessoas.

Clécio Maria Golveia, novo diretor
eleito em votação direta com participação
de funcionários e internos, cuja posse
está em fase de negociação, disse que "é
uma festa tipicamente brasileira", lem-
brando que havia samba, futebol e barra-
quinhas.

Bairros ficam

sem água com

adutora rompida
O fornecimento de água cm Higienó-

polis, Del Castilho, Bonsucesso e parte
da Ilha do Governador foi interrompido,
na madrugada de ontem, em conscqiicn-
cia do rompimento de uma adutora da
Cedae na esquina das ruas Félix Ferreira
e Rodolfo Galvão, cm Higienópolis. Téc-
nicos da Cedae informaram que o abaste-
cimento só será normalizado quando as
obras de reparo forem concluídas, o que
deverá ocorrer, possivelmente, amanhã.

Para o secretário da Associação dos
Moradores de Higienópolis, Wilson Fer-
reira, o acidente foi provocado pela falta
de revisão na rede de abastecimento de
água, fato há tempos denunciado na
Região Administrativa de Ramós. Wil-
son Ferreira disse ainda que a rede de
esgoto é precária em todo bairro, poden-
do, a qualquer momento, ocorrer aci-
dentes.

A adutora rompeu-se em frente à
casa número 78, residência de Leonor de
Almeida Fernandes. O muro da casa,
com 27 metros de comprimento, cedeu
em conseqüência da força da água. O
mais prejudicado foi o mecânico Arlindo
Pereira da Silva que mora numa garagem
com a mulher, o pai e dois filhos, ao lado
da residência de Leonor de Almeida.

O asfalto em frente à garagem cedeu
provocando ura buraco de quase dois
metros. O carro de Arlindo, o Maverick
GY 3137, foi atingido, e a água invadiu a
garagem, danificando geladeira, móveis e
um televisor. O acidente ocorreu às
2h30min e o barulho assustou os morado-
res das imediações.

O Opala NZ 5612, estacionado na
Rua Rodolfo Galvão, foi carregado pela
água e bateu numa das portas da Padaria
e Confeitaria Fina Flor de Higienópolis.
A rua ficou intransitável para veículos
porque o asfalto cedeu em várias partes.
O mesmo ocorreu na Rua Tenente Abel
Cunha e em alguns trechos da Avenida
Suburbana, entre Higienópolis e Jacaré-
zinho, prejudicando o tráfego.

Nas próximas 72 horas, os moradores
dos bairros de Inhaúma, Caju, Rocha,
Riachuelo, Santa Teresa, Centro, Leme,
Urca, Cosme Velho e parte alta de Bota-
fogo deverão economizar água.

Tempo

A frente fria que está no litoral do sudeste, embora
de fraca atividade ocasiona nebulosidade e chuvas iso-
ladas.

No restante do país, o tempo varia de claro a
nublado, com pancadas de chuvas no Amazonas, Centro-
Oeste e em algumas áreas do Nordeste.

No Rio e em Niterói

TENENTE-CORONEL(R/R)

ADYR ANDRADE CESCATTO
(MISSA DE 30a DIA)

Sua família, esposa, sogra, filha, netas e
P genro convidam os demais parentes e
I amigos, para a Missa de 30° Dia, que será

celebrada em sufrágio da alma de seu
querido marido, genro, pai, avô e sogro no dia
15/12/1986, segunda-feira às 09h, na Igreja de
São Judas Tadeu, à Rua Cosme Velho, 470.

CLASSICARINHO?

D i

UM ALÔ,

MEU BEM.

CLASSnXSCADOSJB

5B0-5SEZ
ANUNCIOU. VENDEU.

REGINA DE AZEVEDO SILVA AZEREDO
(MISSA DE 7° DIA)

tUBIRAJARA 

ANTONIO AZEREDO, LENA LEAL DE OLIVEIRA E
GEN JOSÉ DE AZEVEDO SILVA e esposa convidam para a
Missa que mandam celebrar, pela alma de sua inesquecível

esposa, mãe e filha, na IGREJA SANTA CRUZ DOS MILITARES às
10h e 30min, do próximo dia 16, terça-feira.

GIL DELTRAO DE ANDRADE UMA
MISSA DE 7° DIA

tDirce, 

Gilce, Gilda e Gilson convidam a todos que desfrutaram da
amizade do querido 

"velho" Gil, para juntos rezarem em intenção da
sua alma na missa que será celebrada na Matriz de Nossa Senhora da
Paz no dia 17 de dezembro, quarta-feira, às 19:00h."A saudade constante é um testemunho vivo da tua presença"

Austríacos

perdem tudo

em hotel
Dois jornalistas austríacos,

Franz Goêss, 55 ^e Dieter Wit-
tich, 45, vieram ao Brasil fazer
um documentário sobre o Rio
de Janeiro, samba, mulher e
carnaval, mas vão ter que in-
cluir mais um item em sua
reportagem: o roubo.

"Hosffedados no apartamento
1111 do apart-hotel que fica na
rua Barata Ribeiro, 370, em
Copacabana, tiveram seu quar-
to arrombado de onde foram
roubados Cz$ 24 500, 1 500
xelins, 1 mil 925 dólares, uma
bolsa contendo objetos pes-
soais, talões de cheque e car-
tões de crédito. Os dois traba-
lham para a TV estatal austría-
ca e ficaram muito nervosos
com o episódio, principalmente
Franz Goèss, que veio ao Bra-
sil pela primeira vez.

Acionada, a polícia armou
grande aparato, vistoriando to-
das as dependências do apart-
hotel e do shopping, que fun-
ciona no térreo.

Nublado, a ocasionalmente claro.
Temperatura estável. Ventos su-
doeste fracos a moderados. Máxi-
ma 32.3 cm Bangu e mínima 20.0
no Alto da Boa Vista.

Precipitação das Cbuvas em mm
Últimas 24 horas
Acumulada no mes
Normal mensal
Acumulada no ano
Normal anual

0.0
72.6

126.9
1520.5
1075.8

Nascer4&s 06h44min^ ^ Ocaso&s I9fa05min
O Mar Prcamar Baixamar

07b34min/0 5m 0lh32min 1 0mRio
19h39mmfl * 13hl2min/1.0m

01hl4min/1.0m 07hl'imin/0 3mAngrallh41min/1.0m 19h37min/0.2m
Cabo 06h23min/0.3m OOhllmin/l.Om
Frio 18hHmin,1U i;hMmin/1.0m

O grupamento marítimo do Corpo dc Bop-
beira informa que o mar está calmo, águas2í) graus

A Lua

? BJCbda Minxuante
Alt 15/12 16 12

?Nora CrcacMiU23/12 31/12

Nos Estados
Condlytes M6i. Min.

RR: 13.2
AM: 24.1
AP. 238
PA: 22.8
MA: 23.5
PI: nub 21.7CE: nub 31.2 23.5
RN: nub 21.6
Pfl: nub —PE: nub 29.2 21.0AL: nub 20.8SE: nubBA: nub
ES: ptc nub 29.1 24.0
MG: nub 29.7 18.4DF: nub 15.0 18.4SP: nub 29.7 18.0PR: 25.9 16.5
SC: 2h.3 20.8
RS: 27.8 17.1
AC: 22.2
RO:
GO: nub 2S.6 20.2
MT: nub 24.1MS: nub 20.1

No Mundo
Amsterda nublado " T"
Atcnas claro 13 10
Bcrlim nublado 4
Bogota I nublado I I 5' Bruxrtas cncoberto 1
Buenos Aires claro 27 16
Caracas nublado 26 1*6
Genebra encobcrto 3
Havana claro 32 21
La Paz nublado 11 4
Lima vari&vel 24 17
Lisboa claro 14 ( 9
Loodres encobcrto 2
Madri claro 10 -1
M*xko claro 22 12
Miami nublado 26 24
Montevideo nublado 26 15
Moscou claro -1 - 8
Nova torque encobcrto 0
Paris claro 11 4
Quito claro 22 11
Roma claro 15 1
Santiago claro 31 11
T6quk> claro 17 • 4
Vlcna. nublado -1 -2
Washington chuvrvso 11 3

ARIOSTO MESQUITA

AMADO

MISSA DE UM ANO

JL A Companhia de Navegação Maríti-

T ma Netumar convida parentes e

| 
amigos para a Missa de Um Ano de

Falecimento de seu Diretor Executi-

vo Ariosto Mesquita Amado, amanhã, dia

15 de dezembro, às 11:00 horas, na Igreja

de N. Sa do Carmo, à Rua 1o de Março.

PROF. MILTON FONTES MAGARAO

(Missa de 30° Dia)

t 

FUNDAÇÃO ATAULPHO DE PAIVA (Liga Brasileira
Contra a Tuberculose), o Conselho Deliberativo, o
Conselho Fiscal, a Diretoria e seus Funcionários,

convidam para a Missa de 30° Dia de seu inesquecível
Presidente, PROF. MILTON FONTES MAGARAO, que
será celebrada amanhã, dia 15, às 10 horas, na Igreja do
Mosteiro de São Bento, à Rua Dom Gerardo — n° 68 —

Praça Mauá.

JONY KENJI OTA
(MISSA DE 30° DIA)

tA 

Família de Yuji Ota agradece as manifestações de pesar recebidas
por ocasião do seu falecimento e convida parentes e amigos para a
Missa de 30o Oia, a realizar-se dia 16, às 11,30 horas, na Igreja de N.S.

da Conceição e Boa Morte, na Rua do Rosário, esquina de Av. Rio Branco.

Avisos Religiosos
e Fúnebres

Recebemos seu anúncio na Av. Brasil, 500 De 2' a 6' feira ate 23 00h. aos sábados ate
18:00h e domingo até às 22:00h. Tel.: 264-4422 Rs 350 e 356 ou no horário comercial nas
lojas de CLASSIFICADOS. V'..

JOÃO RICARDO ASENSI MAURO

(MISSA DE MÊS)

A DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS DA JAFRA DO

BRASIL convidam para a Missa de Mês de seu

saudoso Gerente Geral a realizar-se no dia 18 às

11:30 horas, na Igreja Nossa Senhora do Carmo

(ao lado da antiga Catedral) na Rua 1o de Março sem n°

Centro.

MILTON FONTES MAGARAO

(Missa 30° Dia)

tA 

família de MILTON FONTES
MAGARÃO convida os amigos

para a Missa que mandará ceie-
Brar em memória do querido Ma-

garão, dia 15/12, às 10^00 horas, na
Igreja do Mosteiro de São Bento, Rua
Dom Gerardo, 68 — Pça. Mauá.

EDUARDO PINTO DE

VASCONCELLOS F°
(MISSA DE 7o DIA)

Í 

Filhos, nora, genros, netos e bisnetos convi-
dam para a Missa do seu querido e saudoso
EDUARDINHO, que será celebrada segunda-
feira, dia 15 de dezembro, às 11 horas, na

Igreja da Candelária.

0R. FRANCISCO JOSE 00 COUTO
(CHICO)

Dr Roberto Celestino e família comuni-
cam, Missa 7o Dia hoje (14/12/86), 17:30
hs Igreja São Zacarias, R Catete 113t

MARCOS SOBREIRA

MARTINIANO
(MISSA 7° dia)

t 

Esposa, Filhos, Pais. Irmãos, Primos. Tios, Cunhados e
demais parentes e amigos, ainda consternados com a
perda irreparável do seu querido e amado MARCOS
agradecem as manifestações de pesar por ocasião de
seu falecimento e convidam para a MISSA de 70 Dia que

será realizada na Matriz da Candelária no Rio de Janeiro no dia
15 — segunda-feira — às 10 h da manhã.

?

H
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Camisa esporte em te-
cido listrado. Várias co-
res. Tam.: 1 a 5.
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Calça em poliéster
viscose. Dois modelos
sociais e um esporte.
Várias cores. Tam.: 38
a 50.
De CzS 490,00 por

CzS

Camisa social mangas longas, em
tecido panamá. Várias cores.
Tam.: 37 a 43.

De CzS
320,00 por C

Camisão em pope-
line, com detalhes
no ombro e na go-
Ia e pala nas cos-
tas. Várias cores.
Tam.: p/m/g.

195,00

Calça em tapé,
com bolsos faca e

pregas na cintura.
Dois modelos.
Tam.: 38 a 46.

c, 225,00

Gravatas em poliéster, à
sua escolha.

De Cz$ 84,50 por

Sears, agora também no Plaza Shopping Niterói.

u
¦4t m-

Cinto dupla-face. Várias cores.

De CzS 90,00 por CzS 75,00

Sears

Botafogo BerraShoppmg
Pi0/3 Shoppmg

Satisfação garantida
ou seu dinheiro dc volta
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Obituário

Mário Tovar, 64, de câncer, em
casa, no Lcblon. Carioca, era
casado com Zeni Tovar, tinha
uma filha e três netos. Comer-
ciante, foi campeão carioca de
basquete pelo Tijuca em 1945 e
campeão sul-americano, no
mesmo ano, na Venezuela,
com a seleção do Brasil.
Maria Vaz Galvão, 71, câncer,
na sua residência na Rua Mar-
quês de Penedo. Natural do
Rio de Janeiro, era casada.
Orlando Pessoa de Carvalho,
73, câncer, no Hospital Samari-
tano. Natural de Minas Gerais,
advogado, era casado com Ya-
ra Alvarenga de Carvalho e
tinha quatro filhos maiores.
Antônio Moraes de Fonseca,
70, acidente vascular hemorrá-
gico, na sua residência. Natural
de São Paulo, advogado, era
casado com Maria Thereza
Carvalho Moraes da Fonseca e
tinha sete filhos maiores.
Mário da Fonseca Saraiva, 86,
infarto agudo do miocárdio, no

Rio de Janeiro
Pró-Cardíaco. Natural do Rio
de Janeiro, aposentado, era
viúvo c tinha quatro filhos
maiores.
Eduardo Parreiras Horta, 76,
insuficiência respiratória agu-
da, na sua residência na Estra-
da Velha da Tijuca. Natural do
Rio de Janeiro, era médico
aposentado e solteiro.
Waldir dos Santos, 37, insufi-
ciência respiratória aguda, no
Hospital do Inamps da Lagoa.
Natural do Rio de Janeiro, era
comerciário e solteiro.
Helena Adida Fasciotti Drolhe,
75, infarto agudo do miocár-
dio, na sua residência na Rua
Felipe de Oliveira. Natural de
Portugal, era viúva e tinha uma
filha maior.
Geraldino da Silva Fernandes,
76, de insuficiência hcpática,
na sua residência na Rua Mário
Ribeiro. Natural do Rio de
Janeiro, era casado com Alay-
de dos Santos Ferreira e tinha
quatro filhos maiores.

zes, 52, de acidente de automó-
vel em São Paulo. Considerado
uma das maiores autoridades
mundiais no comércio cafeeiro,
era corretor em Santos e tinha
fazendas de café em São Paulo
e Minas Gerais, além de dirigir
uma corretora de títulos e valo-
res na capital paulista. Mais
conhecido como Marrequinho
e uma fonte de informações
para os repórteres ligados ao
comércio do café, era casado
com Regina de Menezes e ti-
nha três filhas.
Helena D'Almeida Couto, 74,
infarte agudo do miocárdio, na
sua residência em Salvador,
Bahia. Funcionária autárquica
aposentada, era viúva de Ar-
thur D'Almeida Couto, diretor

NATHALIA MIRANDA

DE SOUZA

t

(BOINHA)
MISSA DE 7° DIA

Isis de Souza Gurjão e família,
Ivan Miranda de Souza e famí-
lia, Inês Souza de Bulhões

Carvalho e família e llka de Souza
Teixeira Rocha e família, agrade-
cem aos parentes e amigos o
carinho recebido e convidam para
a Missa de 7o Dia de sua querida
BOINHA, segunda-feira, dia 15,
às 11 horas, na Igreja da Divina
Providência à Rua Lopes Quintas,
274, Jardim Botânico.

MADELEINE TAAFFE SEBASTIANY
Missa de 7° Dia

fSeus 

filhos e netos agradecem as
manifestações recebidas e convi-
dam para a Missa de 7J dia a ser
celebrada amanhã. Segunda-

Feira, dia 15 de Dezembro, às 18:30
horas, na Igreja de São Camilo. (Estra-
da Velha da Tijuca n° 45, Usina).

HAROLD H. HARRIS
(HAL PY1-ZAE)

MISSA DE 7° DIA
Josephina Oiticica Harris, esposa, Maria
Cristina (Tina) e Olga, filhas, agradecem as
manifestações de apoio e carinho recebi-
das por ocasião de seu falecimento e
convidam parentes e amigos para a Missa
de 7o Dia a ser celebrada no Convento de
Santo Antonio (Largo da Carioca), às 10.00
h no dia 15/ 12/ 1986.

TURMA ESCOLA MILITAR

DE RESENDE
1948

ÍAo 

completar 38 anos de formatu-
ra, a Turma Gen. Ciro do Espírito
Santo Cardoso fará realizar missa
em Ação de Graça às 11:00 horas

do dia 17 de dezembro, na Igreja Santa
Cruz dos Militares, rua 1o de março, 36,
em homenagem póstuma aos compa-
nheiros já falecidos e pela vida de todos
os seus integrantes.

Colônia Juliano Moreira

antecipa festa de Natal

Estados
Josí Roberto Tavares de Mene- administrativo do jornal A Tar-

de, falecido em 1974, e mãe de
Arthur Luiz D'Almeida Couto,
atual diretor administrativo do
mesmo jornal e, recentemente,
eleito Homem de Comunica-
ção do ano na Bahia.
Hudson de Araígo Reis, 56,
insuficiência cardíaca, no Hos-
pitai Felício Rocho, em Belo
Horizonte, Minas Gerais. Ad-
vogado, foi chefe de gabinete
da Secretaria Estadual de Fa-
zenda durante o governo Ma-
galhães Pinto e atualmente era
assessor jurídico do Tribunal
Regional do Trabalho. Nascido
em Ibiá, era casado com Elza
Beatriz Von Dollinger e tinha
duas filhas: Ana Luiza e Luiz
Henrique, ambos maiores.

A chegada de Papai Nocl foi a maior
atração do sexto encontro comunitário,
na Colônia Juliano Moreira, na Taquara,
com a participação de internos, funciona-
rios e comunidade local. Pacientes c
crianças aplaudiram e acenaram para o
helicóptero, que aterrissou no campo de
futebol às 12h30min, trazendo o bom
velhinho.

O desfile cm carro aberto, de funcio-
nários vestidos de palhaço e distribuindo
balas, era um prenuncio da chegada do
helicóptero, que sobrevoou por três vezes
a área, antes de aterrissar. Papai Noel foi
recebido pelo grupo de animados palha-
ços, que o cercou, dançando e jogando
confetes. Em seguida, dezenas de crian-
ças invadiram o campo, correndo ao
encontro do velhinho sorridente.

A banda de música da Funabcm
começou a tocar, enquanto Papai Noel,
cercado pelos palhaços, que garantiamsua segurança, caminhou até o palanque,
junto ao campo, seguido de crianças, quefizeram um verdadeiro carnaval. Um ca-
sal de internos preferiu ficar dançando no
meio do caminho, alheio à pequena mui-
tidão.

— O que nós queremos é paz e
alegria, que ultimamente a gente não
vem tendo — disse Papai Noel ao micro-
fone, sobre o palanque. Ele ainda dese-
jou "muita paz e saúde para todos".

Cerca de 500 dos 2 mil 300 internos
da Colônia assistiram à chegada de Papai
Noel, já que o esquema de participação
era de revezamento. "Para eles, isso é o
máximo. No meio do ano eles já começa-
ram a comentar. As brincadeiras dos
palhaços c a chegada do Papai Noel são o
que cies mais curtem", comentou o tera-
peuta ocupacional e membro da comissão
organizadora do evento, Luís Fernando
Antonino.

A festa começou cedo. Desde 8h,
potentes caixas de som, próximas ao
palanque enfeitado com bolas coloridas,
transmitiam um repertório eclético, des-
de rock brasileiro a músicas natalinas.
Alguns internos dançavam animadamen-
te. As 8h30min começou a corrida rústi-
ca, com a participação de 93 pessoas,
entre funcionários e membros da comuni-
dade, que correram 7 mil metros.

O período da manhã foi reservado às
atividades esportivas: torneios de futebol
(com três times de internos), buraco,
sueca, pingue-pongue, voleibol e dama,
além de recreação infantil com as tradi-
cionais corridas do saco e do ovo. Às
10h40min chegou o ônibus do 16° Bata-
Ihào (Olaria), trazendo cinco cães ames-
trados que fizeram demonstração, obede-
cendo às ordens dos policiais, em inglês,
alemão e português.

Na sede do clube da Colônia Juliano
Moreira, um amplo galpão, vários inter-
nos dançavam ao som de disco-music.
Uma mulher sofreu ataque epilético, sen-
do conduzida a uma Kombi. Os funcioná-
rios distribuíram lanches e brindes, como
sandálias, pastas e escovas de dentes,
sabonetes, pentes e condicionadores de
cabelo. "Cadê minha boneca", pergun-
tou uma paciente.

Duas barraquinhas vendiam cachor-
ro-quente, cerveja, refrigerantes e picolé.
À tarde, houve premiação do funcionário
do ano, escolha da rainha comunitária —
entre oito moças da comunidade — e
demonstração de grupo de folclore. A
festa terminou com apresentação da bate-
ria da Portela.

Durante um mês, oito funcionários
da Colônia Juliano Moreira trabalharam
intensamente para a organização do sexto
encontro comunitário. Cinco deles vara-
ram a noite de sexta pára sábado enfei-
tando o palanque, cedido pela Riotur.
Empresas como Cobrasa, Sumatra, Em-
cobrás, Coca-Cola e Gilctte doaram brin-
des e prêmios. A colônia gastou cerca de
Cz$ 20 mil na organização.

— O objetivo do encontro c resgatar
a personalidade, a identidade pessoal dos
pacientes, a maioria há mais de 20 anos
aqui — disse o diretor da colônia, Do-
mingos Sávio Nasçimento. — A melhor
forma é o acontecimento festivo com
atrações que sensibilizem as pessoas.

Clécio Maria Golveia, novo diretor
eleito em votação direta com participação
de funcionários e internos, cuja posse
está em fase de negociação, disse que "é
uma festa tipicamente brasileira", lem-
brando que havia samba, futebol e barra-
quinhas.

Bairros ficam
sem água com

adutora rompida
O fornecimento de água cm Higienó-

poiis, Del Castilho, Bonsucesso c parte
da Ilha do Governador foi interrompido,
na madrugada de ontem, em conseqüên-
cia do rompimento de uma adutora da
Ccdae na esquina das ruas Félix Ferreira
c Rodolfo Galvão, em Higienópolis. Téc-
nicos da Cedae informaram que o abaste-
cimento só será normalizado quando as
obras de reparo forem concluídas, o que
deverá ocorrer, possivelmente, amanhã.

Para o secretário da Associação dos
Moradores de Higienópolis, Wilson Fer-
reira, o acidente foi provocado pela falta
de revisão na rede de abastecimento de
água, fato há tempos denunciado na
Região Administrativa de Ramos. Wil-
son Ferreira disse ainda que a rede de
esgoto é precária cm todo bairro, poden-
do, a qualquer momento, ocorrer aci-
dentes.

A adutora rompeu-se em frente à
casa número 78, residência de Lconor de
Almeida Fernandes. O muro da casa,
com 27 metros de comprimento, cedeu
em conseqüência da força da água. O
mais prejudicado foi o mecânico Ãrlindo
Pereira da Silva que mora numa garagem
com a mulher, o pai e dois filhos, ao lado
da residência de Leonor de Almeida.

O asfalto em frente à garagem cedeu
provocando um buraco de quase dois
metros. O carro de Arlindo, o Maverick
GY 3137, foi atingido, e a água invadiu a
garagem, danificando geladeira, móveis e
um televisor. O acidente ocorreu às
2h30min e o barulho assustou os morado-
res das imediações.

O Opala NZ 5612, estacionado na
Rua Rodolfo Galvão, foi carregado pela
água e bateu numa das portas da Padaria
e Confeitaria Fina Flor de Higienópolis.
A rua ficou intransitável para veículos
porque o asfalto cedeu em várias partes.
O mesmo ocorreu na Rua Tenente Abel
Cunha e em alguns trechos da Avenida
Suburbana, entre Higienópolis e Jacaré-
zinho, prejudicando o tráfego.

Nas próximas 72 horas, os moradores
dos bairros de Inhaúma, Caju, Rocha,
Riachuelo, Santa Teresa, Centro, Leme,
Urca, Cosme Velho e parte alta de Bota-
fogo deverão economizar água.

Loteria

PROF. MILTON FONTES MAGARAO

(Missa de 30° Dia)

Í 

FUNDAÇÃO ATAULPHO DE PAIVA (Liga Brasileira
Contra a Tuberculose), o Conselho Deliberativo, o
Conselho Fiscal, a Diretoria e seus Funcionários,

convidam para a Missa de 30° Dia de seu inesquecível
Presidente, PROF. MILTON FONTES MAGARAO, que
será celebrada amanhã, dia 15, às 10 horas, na Igreja do
Mosteiro de São Bento, à Rua Dom Gerardo — n° 68 —

Praça Mauá.

REGINA DE AZEVEDO SILVA AZEREDO
(MISSA DE 7° DIA)

tUBIRAJARA 

ANTONIO AZEREDO, LENA LEAL DE OLIVEIRA E
GEN JOSÉ DE AZEVEDO SILVA e esposa convidam para a
Missa que mandam celebrar, pela alma de sua inesquecível

esposa, mãe e filha, na IGREJA. SANTA CRUZ DOS MILITARES às
10h e 30min, do próximo dia 16, terça-feira.

GIL BELTRÃO DE ANDRADE LIMA
MISSA DE 7o DIA

,T, Dirce, Gilce, Gilda e Gilson convidam a todos que desfrutaram da
T amizade do querido 

"velho" Gil, para juntos rezarem em intenção da
I sua alma na missa que será celebrada na Matriz de Nossa Senhora da

Paz no dia 17 de dezembro, quarta-feira, às 19:00h."A saudade constante é um testemunho vivo da tua presença"

ARIOSTO MESQUITA

AMADO

MISSA DE UM ANO

JL A Companhia de Navegação Maríti-

T ma Netumar convida parentes e

I 
amigos para a Missa de Um Ano de

Falecimento de seu Diretor Executi-

vo Ariosto Mesquita Amado, amanhã, dia

15 de dezembro, às 11:00 horas, na Igreja

de N. Sa do Carmo, à Rua 1o de Março.

A extração 2.307 da Loteria Federal sorteou Cz$ 1
milhão para o primeiro prêmio, que eqüivale ao bilhete
73.789, vendido em São Paulo. O segundo prêmio saiu
para o bilhete 75.164, vendido no Paraná, no valor de Cz$
25 mil. O terceiro prêmio, vendido em São Paulo, pertenceao bilhete 86.985, que paga Cz$ 10 mil. Para o bilhete
38.086, vendido em São Paulo, saiu o quarto prêmio, novalor de Cz$ 8 mil. Também para São Paulo foi sorteado o
quinto prêmio, no valor de Cz$ 5 mil, para o bilhete
53.276.

Tempo

Austríacos

perdem tudo

em hotel
Dois jornalistas austríacos,

Franz Goêss, 55, e Dieter Wit-
tich, 45, vieram ao Brasil fazer
um documentário sobre o Rio
de Janeiro, samba, mulher e
carnaval, mas vão ter que in-
cluir mais um item em sua
reportagem: o roubo.

Hospedados no apartamento
1 111 do apart-hotel que fica na
rua Barata Ribeiro, 370, em
Copacabana, tiveram seu quar-
to arrombado de onde foram
roubados Cz$ 24 500, 1 500
xelins, 1 mil 925 dólares, uma
bolsa contendo objetos pes-
soais, talões de cheque e car-
toes de crédito. Os dois traba-
lham para a TV estatal austría-
ca e ficaram muito nervosos
com o episódio, principalmente
Franz Gofes, que veio ao Bra-
sil pela primeira vez.

Acionada, a polícia armou
grande aparato^ vistoriando to-
das as dependências do apart-
hotel e do shopping, que fun-
ciona no térreo. Orientados pe-
la gerente Maria da Penha, 15
policiais militares do 19° BPM,
policiais da Delegacia de Vigi-
lància da Zona Sul e dois dete-
tives da 12a DP percorreram
todos os quartos, munidos de
metralhadoras, e descobriram
que os assaltantes arrombaram
também um quarto do 13° an-
dar. Deste quarto, que perten-
cia a uma camareira, foram
levadas 15 chaves que abriam
apartamentos de diversos an-
dares do hotel.

Depois de vasculharem c
apart-hotel por mais de uma
hora, os policiais concluíram
que os assaltantes haviam fugi-
do. A queixa foi dada na 12'
DP, por Dieter Wittich, que fo:
acompanhado pelo vice-cônsu
da Áustria, Guido Bruck. Oí
detetives Vale e Gustavo estãc
apurando o caso.

Satélite GOES — INPE — Cachoeira Paulista — 13/12/86 — 18 horas
m

r*''

A frente fria que está na Bacia do Prata poderá
influenciar o tempo no Sul do país, causando aumento de
nebulosidade e chuvas isoladas. No Sudeste, o tempo varia
de claro a nublado com pancadas de chuvas. No Amazonas
e em algumas áreas das regiões Centro-Oeste e Nordeste
poderáo ter chuvas ocasionais. No restante do país predo-
mina o bom tempo.

No Rio e cm Niterói

Nublado, a claro cora possíveis
pancadas de chuvas esparsas. Tem-
peratura estável. Visibilidade mo-
derada, ocasionalmente boa. Ven-
tos dc noroeste para sul de fracos a
moderados com rajadas ocasionais.
Máx.: 34.3°, em Bangu. Min.: 21°,
no Alto da Boa Vista.

Precipitação das chuvas em mm
Últimas 24 horas
Acumulada no mês
Normal mensal
Acumulada no ano
Normal anual

0.0
72.6

126.9
1520.5
1075.8

NasccnJ&i 06b0iminOcaso&s 19h33tmn

O Mar Prcamar Baixamar
_, 03b01min/l.lm 0%21min.fl.4niRio ~13h36min/l.l 20h27min/0.2m

01h36min/l.lm UQhlOiniivOJniAn era13hl4min/l.lm 21h21min.ti.2m
Cabo 02h34min/l.lm 07b43min/0.3m
Frio 13h38min/l.l 19b45min/0.2m

O grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros
informa que o mar cs lá calmo, águas 22 graus.

A Lua
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TENENTE-CORONEL(R/R)

ADYR ANDRADE CESCATTO
(MISSA DE 30° DIA)

tSua 

família, esposa, sogra, filha, netas e
genro convidam os demais parentes e
amigos, para a Missa de 30° Dia, que será
celebrada em sufrágio da alma de seu

querido marido, genro, pai, avô e sogro no dia
15/12/1986, segunda-feira às 09h, na Igreja de
São Judas Tadeu, à Rua Cosme Velho, 470.

JONY KENJI OTA
(MISSA DE 30° DIA)

tA 

Família de Yuji Ota agradece as manifestações de pesar recebidas
por ocasião do seu falecimento e convida parentes e amigos para a
Missa de 30° Dia, a realizar-se dia 16, às 11,30 horas, na Igreja de N.S.

da Conceição e Boa Morte, na Rua do Rosário, esquina de Av. Rio Branco.

JOÃO RICARDO ASENSI MAURO

(MISSA DE MÊS)

tA 

DIRETORIA E FUNCIONÁRIOS DA JAFRA DO

BRASIL convidam para a Missa de Mês de seu

saudoso Gerente Geral a realizar-se no dia 18 às

11:30 horas, na Igreja Nossa Senhora do Carmo

(ao lado da antiga Catedral) na Rua 1o de Março sem n°

Centro.

MILTON FONTES MAGARAO
(Missa 30° Dia)

tA 

família de MILTON FONTES
MAGARÃO convida os amigos
para a Missa que mandará ceie-
brar em memória do querido Ma-

garão, dia 15/12, às 10:00 horas, na
Igreja do Mosteiro de São Bento, Rua
Dom Gerardo, 68 — Pça. Mauá.

EDUARDO PINTO DE

VASCONCELLOS F°
(MISSA DE T DIA)

JL Filhos, nora, genros, netos e bisnetos convi-
T dam para a Missa do seu querido e saudoso

1 EDUARDINHO. que será celebrada segunda-
feira, dia 15 de dezembro, às 11 horas, na

Igreja da Candelária.

DR. FRANCISCO JOSE 00 COUTO

t

(CHICO)
Dr. Roberto Celestino e família comuni-
cam, Missa 7° Dia hoje (14/12/86), 17:30
hs Igreja São Zacarias, R. Catete, 113.

MARCOS SOBREIRA

MARTI NI ANO
(MISSA T dia)

¦ Esposa. Filhos. Pais. Irmãos. Primos. Tios, Cunhados o
»+• demais parentes e amigos, ainda consternados com a

I perda irreparável do seu quendo e amado MARCOS
I agradecom as manifestações de pesar por ocasião de

seu falecimento e convidam para a MISSA de 7o Dia que
será realizada na Matriz da Candelária no Rio de Janeiro no dia
15 — segunda-feira — às 10 h. da manhã

?

?m
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Informe Economico
Entrevista/Roberto Macedo

O governo é uma ilha cercado de pressões
por aumentos de preços por todos os lados.
Cada setor com sua lógica e seus dados está

pedindo ao governo reajuste nos preços dos
seus produtos. As autoridades do setor econô-
mico estão presas do dilema de seguir com o
Plano Cruzado — e portanto com o congela-
mento que foi a principal arma para diminuir
as taxas mensais de inflação de 15% para 2%
— ou ir revogando, na prática, atendendo as
reivindicações. De qualquer maneira o gover-
no está convencido de que não será possível
manter por muito tempo determinadas distor-
ções. Estas são algumas das pressões mais
fortes sobre o governo:
Automóveis — A revenda de automóveis está

praticamente parada desde o Cruzado II, por-
que as revendedoras estão exigindo o retorno
para os seus cofres do percentual de 3,8 da
margem de lucro que ficava com elas e que na
época do Cruzado foi deslocado para as indús-
trias. As montadoras argumentam que a sua
margem já está baixa e quer que o governo
diminua sua receita fiscal. O governo já man-
dou dizer que revendedoras e indústria que se
entendam.
Leite — Os caminhões refrigerados que distri-
buem leite alegam que tiveram aumento nos
seus custos. O governo não sabe se concede um
aumento da margem para eles junto com o
aumento do leite que deve ser aprovado em
breve ou se aumenta o subsídio.
Padeiros — O setor tem dados provando que a
lenha no período do Cruzado aumentou 170%
e que além disso foi concedido aumento de
salário para o pessoal. Os padeiros ameaçam
fechar suas portas se não for aprovado um
aumento do pão.
Supermercados — Com as margens de lucro
corroídas, eles ameaçam iniciar um movimento
coordenado de correção dos preços, o que
seria o fim do Plano Cruzado.
Cigarros — O governo retirou dos postos de
venda de todo o país parte da margem de lucro
que lhes cabia. Eles querem a recomposição da
margem, ou param de vender cigarros.
Transporte Coletivo Urbano — Os donos das
empresas querem aumento dos preços das
passagens, alegando que aumentou o preço do
ônibus e estão enfrentando uma folha de
pagamentos cada vez mais pesada. A saída do
governo se não aumentar os preços será subsi-
diar as passagens.
Máquinas pesadas e tratores — O setor apresen-
tou um problema ao governo: em breve não
poderá trabalhar por falta de autopeças. Não
estão podendo pagar à indústria de componentes
o mesmo preço pago pelas montadoras depois
dos reajustes dos automóveis. Propõem aumen-
to nos seus produtos para que assim possam
pagar o preço de mercado pelas autopeças. \

Reivindicações deste tipo abarrotam as
mesas do Ministério da Fazenda. As autorida-
des sabem no entanto que se concedidos todos
de uma vez, estes aumentos provocariam um
salto na inflação em um mês nos níveis da
época anterior ao Cruzado.

Quem vai
O ministro Álvaro Alencar, assessor inter-

nacional do ministro da Fazenda, e o diretor da
dívida externa do Banco Central Antonio de
Pádua Seixas estarão em Paris esta semana
informando-se sobre os bastidores da reunião
dos governos dos países credores.

De acordo com a praxe do Clube de Paris,
esta será uma reunião sobre o Brasil, mas não
contará com a participação de uma autoridade
brasileira. Por isto, decidiu-se que nem o
ministro Dilson Funaro, nem o presidente do
Banco Central, Fernão Bracher, deveriam
comparecer.

Informação cara
Deve sair na segunda ou no máximo na

terça-feira a decisão do governo sobre as
normas de correção dos balanços das empresas
de capital aberto. Da reunião decisiva deverão
participar o Secretário da Receita Federal
Guilherme Quintanilha, o assessor especial do
ministro da Fazenda, João Manuel Cardoso de
Mello, o diretor de mercado de capitais do
Banco Central Luís Carlos Mendonça de Bar-
ros e o presidente da CVM, Luís Octávio da
Motta Veiga.

Quintanilha está com tudo preparado para
provar que a sua proposta é a melhor:
correção dos balanços para efeito de apuração
dos lucros deve ser o valor da OTN em março:
Cz$ 106,40. Motta Veiga no entanto vai se
bater para que seja corrigido pela OTN de
março mais a inflação do período. A favor de
Quintanilha tem o decreto do Cruzado.

Para que lado vai o governo, diante destas
duas posições é a informação mais ansiosamen
te aguardada no mercado.

Míriam Leitão

Slí
PROUJGICA

relebra

Assistência Técnica

"Negociação 
da dívida deve ser dura

i

ifil
Sáo Paulo — A decretação do spread zero

ou seja, o pagamento apenas dos juros da dívida
externa — é a sugestão que o economista Roberto
Macedo, novo presidente da Ordem dos Econo-
mistas de São Paulo, dá para um endurecimento na
postura brasileira sobre a renegociação. Após a
medida, ele acredita que o Brasil poderia pleitear
alguma espécie de dinheiro novo, já que a Argenti-
na a seu ver, em pior situação, o conseguiu.

Roberto Macedo, que é também diretor da
Faculdade de Economia e Administração da Uni-
versidade de São Paulo e da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas, acha que o Brasil deve
pagar o que pode. Assim, poderia basear o paga-
mento dos juros a uma porcentagem das exporta-
ções. Segundo o economista, um posicionamento
mais duro é mais verossímel hoje do que em 82,
quando se fazia mais dívidas apenas para pagar
juros.

Para o economista, qualquer medida próxima
de uma moratória traria dividendos políticos para o

presidente Sarney e também restabeleceria a coc-
são interna, abalada com o Cruzado II. Nas suas

palavras, seria uma "Malvinas financeira", sem
contudo incluir na comparação o resultado da

guerra. Neste caso, afirma, o Brasil não poderia
perder.

Macedo criticou ainda os negociadores da
dívida. Ele acha que pessoas com mentalidade de
banqueiros, ao gerir os trabalhos, tendem a "vestir

a camisa, a ser mais compreensivas. Para endure-
cer o jogo, como tem conseguido a Argentina, os
negociadores, a seu ver, deveriam ser pessoas com
conhecimento da área financeira, mas sem estarem
diretamente ligadas ao setor.

Na entrevista ao JORNAL DO BRASIL,
realizada antes da greve geral contra o Plano
Cruzado II, o economista paulista criticou o paco-
te, que, segundo ele, ofendeu a soberania do
consumidor e destruiu seus sonhos. Enfatizou que
o aumento no Imposto de Renda, ao contrário, não
interferiria nos hábitos, pois a própria pessoa
poderia decidir onde cortar seus gastos. Macedo
acredita que, se fosse ampliado o número de
contribuintes, os reflexos do pacote poderiam ser
revertidos.
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JB — A renegociação da dívida externa brasileira vota à
pauta das preocupações oficiais — e para ser feita a toque
de caixa. Qual seria o ponto de partida do governo, no seu
entender, para renegociar?
Roberto Macedo — Em escala, a coisa mais possível de se
conseguir seria uma redução do spread (taxa de risco sobre
empréstimos) idêntica à conseguida pelo México. Apesar
da queda de reservas em moeda forte (N.R.: ao nível de 3 a
4 bilhões de dólares em dezembro, segundo estimativas) e
da queda do superávit comercial, nós estamos ainda em
situação melhor que os mexicanos. Conseguida a redução
do spread, o país poderia pleitear alguma espécie de
dinheiro novo — a Argentina, também em pior situação
conseguiu-o — ou a capitalização dos juros pagos sobre a
dívida.
JB — Se o Brasil pretender adotar uma postura mais dura,
como poderia encaminhar a discussão?
Macedo — Numa tomada de medidas mais radicais,
poderia decretar o spread zero, ou seja, pagar apenas os
juros, sem nenhuma outra taxa (N.R.: a taxa de risco
consome, neste ano, de 1 bilhão 300 mil a 1 bilhão 400 mil
dólares. O estágio seguinte seria pagar os juros da dívida
com uma porcentagem sobre as exportações — isso é o
razoável, pagar o que se pode. Pode-se ainda propor o
pagamento de parte dos juros com base em outros parâme-
tros que não as exportações. Por exemplo, se pagamos
hoje o equivalente a 4% do produto Interno Bruto, vamos
reduzir isso à metade. Avançando mais, declara-se sim-
plesmente que suspenderemos os pagamentos de juros por
um prazo de dois anos. Espero, contudo, que a comunida-
de financeira internacional tenha sensibilidade bastante
para não deixar as coisas chegarem ao limite.
JB — Comparado o cenário de 1982 — quando o país
mergulhou na crise da dívida — ao de hoje, estamos em
situação melhor ou pior?
Macedo — Houve muitos avanços de 1982 para cá.
Estamos em situação muito melhor. Naquela época tinha-
mos um déficit muito grande, e então ia se fazendo mais
dívidas apenas para pagar juros. Agora, estamos apenas
começando a ter alguma dificuldade no pagamento de
juros. Em 1982 não tínhamos absolutamente meios de
pagá-los. Além disso, houve um grande ajuste no setor
produtivo — e temos aí uma folha corrida de sacrifícios

causados pela recessão a mostrar — que ampliou seu nível,
sua capacidade, sem muita dependência externa. Em
suma, o Brasil estava anteriormente na linha de frente do
choque e hoje não está mais.
JB — O Sr entende que há dessa forma apenas pontos
positivos a serem mostrados pelos negociadores brasileiros?
Macedo — Não de todo, pois há também similaridades
entre as duas épocas. Tal como em 1982, o fator político —
ou seja a realização de eleições — fez com que se adiasse as
negociações. No início da crise foi o recurso ao FMI, ao
qual chegamos com uma posição mais vulnerável, sem
reservas, com problemas nas contas externas etc. Há aí
outra diferença, pois o grau de vulnerabilidade é muito
menor.
JB — Mas as condições políticas internas são hoje mais
favoráveis a um endurecimento de posição?
Macedo — Temos hoje um governo mais democrático.
Então, a alternativa de um posicionamento mais duro é
mais verossímil. Os banqueiros credores poderão ter isso
cm vista e saberão que negociam agora com outro tipo de
parceiro. Uma posição mais dura captalizaria dividendos
políticos para o presidente Sarney. Qualquer coisa próxima
de uma moratória poderia funcionar como um elemento
para restabelecer a coesão interna, abalada com o desastre
político do Cruzado II. Em outras palavras, criar-se-ia algo
como uma Malvinas financeira, para restabelecer aquela
coesão. Obviamente, minha comparação limita-se à guer-
ra, não a seu resultado. Neslc caso, não poderíamos
perder.
JB — Vistos os ganhos para o governo, vejamos os ganhos
para a economia, considerando que seja feita uma renego-
ciação de forma competente.
Macedo — A necessidade econômica da renegociação é
óbvia. Em essência, permitiria reduzir a premência de o
Brasil ter de gerar elevados superávits na balança comer-
ciai, que usa para pagar juros. Se o problema é a demanda
interna aquecida, reduzir o superávit representa aumentar
a oferta interna, facilitando a acomodação da demanda e
até permitindo que o governo diminuísse a intensidade do
mais recente pacote.
JB — O governo dispõe de meios de endurecer o jogo?
Macedo — Há aqui outra similaridade com 1982. Temos,
como tínhamos, pessoas com mentalidade de banqueiro

gerindo as negociações do lado brasileiro — e isso c uma
coisa perigosa. Os negociadores deveriam ser pessoas com
conhecimento da área financeira mas não diretamente'
ligadas ao setor. Um banqueiro negociando com outros
banqueiros tende a vestir a camisa, a ser muito compreen-
sivo com os argumentos do outro lado. Veja o exemplo dos
argentinos, muito mais duros ao negociar. Um deles, o
Mário Broderson, que conheço, é tido como pessoa de não;
muito bom gênio, que não aceita passivamente as imposi-
ções e às vezes sai ae reunião. Parte é encenação, é claro,;
mas é preciso ser assim: se você vai assumir uma posição
dura não pode limitar-se às regras do tratamento de
cavalheiros.
jB — Qualquer que seja o negociador, contudo, ele rião
pode chegar à mesa, dizer que não paga e simplesmente
voltar para casa. O que é preciso fazer para que um
eventual endurecimento seja produtivo para o país?
Macedo — Reduzido o pagamento de juros, unilateralmen-
te ou não, seria necessário evitar que o setor público — o
maior beneficiado, por ser o maior devedor — passasse a
gastar tudo. Alguma coisa deveria ir para investimentos,
mas nem tudo deveria ser gasto, pois qualquer moratória
tem de ser temporária e depois ficaria difícil reverter o
aumento de gastos, ainda mais porque isso agravaria o
desequilíbrio interno. E não podemos simplesmente trocar
o desequilíbrio externo por um desequilíbrio interno.

JB — Nessa linha, não lhe parecem tímidas as medidas de
contenção dos gastos públicos vindas no bojo do pacote?
Macedo — Realmente, nota-se que pegaram apenas os
peixinhos nessa reforma administrativa. Seria importante
se definir mais claramente o compromisso do governo com
a questão, algumas metas mostrando que tal reforma não c '

uma coisa insignificante. Essa seria uma demonstração de
que o problema está sendo atacado com seriedade, a ser
combinada com aquela garantia de que não haverão gastos
perdulários do setor público, mas sim investimentos na .
área produtiva, em energia elétrica, infra-estrutura etc.
Quando você, pessoa física, vai ao banco reformar um
papagaio, já tomou algumas medidas em casa: trancou o
cartão de credito na gaveta, cortou os gastos supérfluos e
pediu a compreensão da família para viver em regime de
moderação.

Cruzado II vai gerar 
inflação

JB — Considerando que o Cruzado II tenha sido uma
tentativa de botar ordem em casa antes de ir empurrar o —
PAPAGAIO —, o que não se encaixou?
Macedo — Economistas de todas as tendências concordam
que eram necessários ajustes fiscais e de alguns preços.
Mas não da forma como foi feito. Tivemos grandes
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reajustes mas não o realinhamento dos preços, que se fazia
necessário. E como não se lançou mão da medida que
seria mais aceitável técnica e socialmente, que é recorrer
ao aumento do Imposto de Renda, apelou-se para o
aumento dos impostos indiretos. A combinação resultou
em um programa de alto risco.
JB — Onde estão os riscos?
Macedo — Em primeiro lugar, tenta-se combater a
inflação gerando mais inflação. Em segundo, tenta-se
manter o congelamento de preços, rompendo — o próprio
governo — o congelamento. Vai aparecer, em decorrên-
cia, uma inflação muito elevada em novembro e dezem-
bro, pois o aumento de preços em áreas localizadas tende
a ser imitado e se generalizar. Além disso, há o que os
economistas chamam de —/ efeito substituição —, ou seja,
o consumo maior — foge — dos mercados atingidos pelas
medidas do governo e vai para aqueles que aparentemente
se procurou preservar — e aí se enfatiza não só o
descongelamento como a cobrança de ágio.
JB — Como funcionaria o aumento do Imposto de Renda?
Macedo — Evitaria o impacto inflacionário, o — efeito-
substituição — e seria a solução socialmente mais correta,
do ponto de vista distributivo, pois os mais ricos pagariam
mais. Com o pacote, a classe de renda inferior não foi
preservada, a classe média foi a maior vitima e a classe
mais rica saiu menos atingida.
JB — Por que, no seu entender, não foi escolhido esse
caminho?
Macedo — No Brasil, o Imposto de Renda pessoa física
tem uma base ainda muito pequena. Tem razão o ministro
Funaro quando diz que esse imposto é carregado primor-
dialmente pelos assalariados de 10 a 25 salários mínimos.
O total arrecadado chega a 3% do PIB. Ora, como o
pacote foi baixado para produzir uma arrecadação equiva-
lente a 4% do PIB, se fosse via Imposto de Renda

significaria mais que dobrar a carga sobre aquela base
pequena.
JB — Ou seja, há muito imposto para pouco contribuinte?
Macedo — Há e o governo fica vulnerável também nesse
ponto, pois já teve dois anos para encaminhar uma
reforma tributária ao Congresso e não o fez. Uma reforma
que corte isenções — por exemplo, para programas
regionais ou setoriais — e derrube subsídios, de forma a
tornar o Imposto de Renda mais universal, ou seja,,
ampliar o número dos contribuintes. A coisa está tão séria
que um projeto assim deveria ser levado imediatamente ao
Congresso: ampliada a base do Imposto de Renda, as
medidas do pacote poderiam até ser revertidas. Se não
inflacionárias, sua reversão funcionaria como um instru-
mento deflacionário.
JB — Em síntese, uma reversão nos rumos do Cruzado II,;
deevolveria o apoio popular ao governo, fortalecendo-o para
agir com mais dureza no front externo? >
Macedo — A Nova República tem compromissos sérios;
com a democracia e a redistribuição de renda: está na:
cartilha do PMDB, o "Compromisso com a Nação". O
pacote não é democrático, pois veio na forma de decreto e;
em termos de distribuição de renda é um desastre. É unia;
balela afirmar que o pessoal que ganha até cinco salários
mínimos está preservado. Na periferia das grandes cidades
há pessoas que conseguiram, com muito sacrifício, com-'
prar um carro usado, de dez anos ou mais — e consomem
gasolina. Se você vai com um pacote em cima delas,
deixando-lhes a opção de voltar a andar de ônibus, faz uma
coisa muito perigosa, pois destrói sonhos. A própria teoria
econômica explica isso. Com uma mordida uo Imposto de
Renda tira-se o dinheiro do consumidor, mas não se
interfere em seus hábitos, pois é ele próprio quem decide
onde vai. cortar. Agora, ofendeu-se a soberania do consu-
midor. E, portanto, natural a grande reação e o dcscon-
tentamento popular contra as medidas.
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Brasil repete história e rouba tecnologia

' " Norman Gall"
lP. No nebuloso começo da humanidade, diz a

lenda grega, o tilã Prometeu roubou fogo do
carro do sol e deu-o aos homens. Desde então,
a tecnologia com freqüência tem-se espalhado

L'pelo mundo da mesma maneira,
or. 'I Hoje, Prometeu está no ramo de compu-
'tadores. As empresas americanas ainda domi-
nam esse setor a tal ponto que cerca de quatro• quintos, de todos os computadores até agora
'instalados no mundo foram fornecidos por/ vendedores dos EUA. Esse domínio tem impe-r rado não obstante compras de componentes no-'exterior e apesar dos esforços realizados por"Companhias japonesas e européias para expor-

!- tare conter a fatia dos EUA em seus mercados*> internos. Agora esse domínio está sendo mina-
'do, na medida em que a indústria dos compu-
-tadores vai sc espalhando por países como o

Brasil, a índia, a Coréia, Singapura e Taiwã, de
"maneiras nem sempre sancionadas pela lei. E•> os japoneses estão progredindo em estruturas
z básicas (TK).

Hoje no Brasil, Prometeu é Touma Makdi-
si .Elias, 41 anos, engenheiro de Alepo, Síria,
diplomado em ciências de computadores em
San. José State, perto de Silicon Valley, e
formado no Instituto Cranfield de Tecnologia
(Inglaterra). Sua empresa, a Mirotec, é agora a
pritneira e maior produtora de clones 1BM-PC'.no Brasil. Veio para São Paulo, há oito anos,

^pàra dar aulas de engenharia à noite. Em 1982,
depois que o governo brasileiro proibiu a
importação de computadores pequenos, ele
começou a fabricar PCs no porão de um

.supermercado no subúrbio industrial de Dia-
dema.

. J "Trabalhávamos com base em manuais
técnicos da IBM", relembra Elias. "Em 1983,
colocamos um produto no mercado. É um
produto de alta qualidade. Com nossos antece-
dentes técnicos pudemos fazê-lo. Começamos
com 10 empregados e hoje temos quase 300.
Temos mais vendas por empregado do que¦ qualquer um na indústria brasileira, com exce-
ção da IBM e da Burroughs, e estas fabricam

. estruturas básicas. Começamos fabricando 20
máquinas por mês. Em breve, estaremos pro-
duzindo 2.400, quando nossa fábrica atingir sua
capacidade máxima. Agora, meu irmão está
trabalhando comigo. E formado na Sloan

; School of Management do MIT (Massachusetts

íí
Os brasileiros

estão aprendendo
tecnologia pelo
método do erro

e da tentativa
>>

Institute of Technology). Vinha administrando
uma companhia de investimentos em Dubai,
mas as coisas estão lentas agora no Golfo
Pérsico c precisamos dele aqui. Os negócios
vão muito bem. Não podemos acompanhar os
pedidos. O Brasil é um dos mercados de
computadores que mais cresce no mundo".

Os roubos prometéicos sempre foram difí-
ccis de impedir. No norte da Itália, há 300
anos, o roubo ou a revelação dos segredos de

.' máquinas de tecer seda era um crime punível
. com a morte. As máquinas foram reproduzidas
} na Inglaterra por Hohn Lombe só depois que

ele passou dois anos de arriscada espionagem
, industrial na Itália. No auge da primeira Revo-
; luçáo Industrial, a Grã-Bretanha procurava

proteger sua própria supremacia na manufatura' de têxteis mediante leis que proibiam a expor-
; tação de máquinas e a emigração de homens
; que sabiam como fabricá-las e como fazê-las

funcionar. Entretanto, um jovem aprendiz in-
, glês, Samuel Staler, decorou o "design" da
estrutura do tear e migrou para os EUA, em
1789, estabelecendo uma fábrica de produtos
têxteis em Pawtucket, Rhode Island. Em 1810-

! 12, Francis Cabot Lowell, de Boston, visitou a
Inglaterra e copiou os "designs" de teares
mecânicos, construindo-os depois na nova cida-
de de Lowell, Massachusetts, em breve chama-
da de "a Manchester da América", e rapida-
mente fez pressões para conseguir uma tarifa
protetora para produtos de algodão acabados.
Enquanto isso, a França enviou espiões indus-

! triais à Inglaterra e pagou enormes somas para' induzir mecânicos ingleses a emigrar. Em 1825,
' havia cerca de 2000 técnicos britânicos no
. continente, construindo máquinas e treinando
; uma nova geração de técnicos.
} Em um ensaio sobre "A Difusão da Indús-

tria no último Século e Meio" o eminente
i historiador econômico da universidade de Co-

lumbia, Shepard B. Clough, escreveu há uma
\ geração que "é extremanente difícil, senão

impossível, para uma área reter para seu uso
exclusivo métodos que obviamente ofereçam

| maior bem-estar econômico para o homem. Nocorrer dos tempos, centros em que são criados
novos métodos de produção geram forças cen-
trífugas que tendem a enviar métodos paraoutras centrípetas que tendem a atrair para si as
novas maneiras de fazer as coisas".

Se Francis Cabot Lowell conseguiu copiar
um tear mecânico inglês, a tecnologia industrial
mais avançada da época, por que os brasileirosnão podem copiar os computadores? É verdade
que Lowell era formado na Universidade Har-

, vard, mas provavelmente há hoje tantos brasi-
; leiros formados em universidades americanas,

cm proporção com a população, quanto havia
diplomados em Harvard na época de Lowell.

Porém, é preciso fazer perguntas mais
; difjcieis: se os brasileiros podem copiar um

computador hoje, de que adianta lidar com o
progresso brutal da inovação que tomará esse
computador obsoleto amanhã? O fogo que1 Prpmeteu roubou ontem está oculto hoje em
circuitos microeletrônicos cada vez mais com-
plexos, exigindo cada vez mais riquezas c magia
para desenhar e fabricar. Se a Europa desistiu
basicamente de competir em seus própriosmercados de computadores com os fabricantes
americanos, que esperanças há para brasileiros
mais pobres e menos instruídos? De que adian-
ta copiar computadores se o computador não é
um produto final, mas um instrumento usado
para desenvolver outras coisas, exigindo amplo
apoio cultural?

A resposta a estas perguntas mais difíceis é
que os brasileiros provavelmente levam vanta-
gem fazendo a tentativa. Não fazer nada seria
sujeitar-se à polarização da economia mundial
entre os povos possuidores das tecnologias
vitais de "chips" c do computador e os que não
sc possuem. Se o consumo por pessoa de
semicondutores for tomado como um indicador
de integração social c/ou uso de produtos
eletrônicos de alto valor, esta polarização já
parece estar cm andamento.

De acordo com as estimativas da Dataquest
para 1986, 91% das vendas mundiais de semi-
condutores de $ 30.7 bilhões estão concentra-
dos nos EUA, no Japão e na Europa. Com

quase dois quintos do consumo mundial de"chips", o Japão tem o uso mais alto per capita
($ 100), mais do que o dobro do dos EUA ($
43) c quase cinco vezes o da Europa ($ 22). Em
contraste, o mercado de "chips" de $ 2.9
bilhões no restante do mundo está espalhado
entre muitos países. Por exemplo, a Coréia
absorve $ 255 milhões e o Brasil $ 190 milhões,
tirando juntos 15% do consumo de todos os
outros países, revelando um uso per capita de $
5.93 para a Coréia e $ 1.38 para o Brasil. No
outro extremo, as vendas de "chips" de $ 14
milhões na índia revelam $ 0.016 per capita e os
$ 13 milhões do México, $ 0.16, enquanto o
consumo de
semicondutores em dezenas de outros países é
insignificante.

Em reação a este desafio, o Brasil, na
década de 1980, gerou um universo de ativida-
des econômicas relacionadas com o compu-
tador que está crescendo rapidamente. Este
universo, que emprega centenas de milhares de
pessoas, inclui as mais lucrativas subsidiárias da
IBM e da Burroughs no exterior, ambas funcio-
nando no Brasil há mais de 60 anos e, por
enquanto, aproveitando agora com a política
nacionalista de mercado fechado do Brasil.
Inclui muitos fabricantes/montadores de micro-
computadores e minis e de periféricos: forneci-
mentos de energia, impressoras, transmissão a
disco e terminais. Também estão surgindo
agora companhias que fornecem peças como
motores de passo (step motors) para impresso-
ras e acionadores a disco, (encoders), painel de
circuitos de camadas múltiplas, monitores de
alta decomposição, programadores e digitado-
res. Embora o número de vendedores de mi-
crocomputadores americanos tenha caído apro-
ximadamente de 200 em 1983 para 150 em
1985, seu número no Brasil está aumentando
com regularidade. Enquanto 110 revistas ame-
ricanas sobre computadores tenham suspendi-
do suas publicações em 1983-85, o mercado
brasileiro, muito menor, está vibrando com as
novas publicações sobre computadores: dois
seminários, diversas revistas e seções especiais
de diários. Este universo inclui também lojas
de computadores, centros de processamento de
dados e consultoria, firmas de "software" e
empresas especializadas em campos como
CAD/CAM, fabricação de robôs, controles
numéricos, automação de bancos e transmissão
por redes.

Por que o mercado brasileiro está crescen-
do tão depressa? "Em primeiro lugar, o gover-
no aumentou o consumo congelando os preços
c aumentando os salários, diz um executivo de"marketing". "Em segundo, acabou com a
indexação dos mercados financeiros, de forma
que muitas companhias estão investindo mais
dinheiro em computadores. Em terceiro, há
uma quantidade enorme de "software" pirata
que se vende barato".

A indústria brasileira de computadores não
é de alta tecnologia se isso significa estar pertoda vanguarda do progresso tecnológico mun-
dial. Mas revela a capacidade dos comerciantes
e técnicos brasileiros de adquirir e absorver
tecnologia padrão, embora o padrão seja um
alvo que se desloca rapidamente, sem pagarcustos de desenvolvimento.

A Grã-Bretanha liderou a indústria têxtil
mundial por um século e meio, sendo superada
pelos japoneses como principal exportadora de
tecidos de algodão só em 1933. Em contraste,
apenas cinco anos depois a IBM começar a
criar um mercado maciço para o computador
pessoal, o mercado interno americano está
sendo invadido por produtos estrangeiros.

Recentemente, o presidente Reagan adver-
tiu que os EUA estão sendo "vítimas do roubo
internacional de criatividade americana. Um
número grande demais de países faz-se de
desentendido quando seus cidadãos violam leis
de patentes e direitos destinados a proteger
direitos de propriedade intelectual. Se permi-
tirmos que o produto de nossas melhores
mentes seja roubado, pagaremos o preço com a
perda de engenhosidade, visão e criatividade, o
núcleo de todo progresso humano". Entretan-
to, este roubo não se limita a estrangeiros.
Também é endêmico dentro da indústria de
semicondutores americana, com sua estrutura
atomizada e constante saída de executivos para
formar novas firmas com fácil acesso a capital
de empreendimento. Em uma tese de doutora-
do do MIT sobre Microeletrônica Americana
em Declínio, um ex-funcionário da IBM, Char-
les H. Ferguson, escreve: "A tecnologia, com-
binada com a rotatividade anual de emprega-
dos de 20%, tornou a engenharia de inversão e
a imitação relativamente fáceis, enquanto, si-
multaneamente, o regime existente de direitos
de propriedade intelectual ficou sendo em geral
inútil para a indústria".

Em 1985-86, os diplomatas dos EUA con-
seguiram com êxito fazer pressão para que os
governos da Coréia, de Singapura, da Malásia,
de Taiwã, de Hong Kong e da Tailândia
aprovassem leis mais estritas sobre patentes e
direitos autorais. O Brasil oferece maior resis-
tência. A administração Reagan ameaçou im-
por sanções econômicas sob o Decreto Comer-
ciai de 1974 se o Brasil não tomar medidas para
cessar a pirataria de tecnologia e abrir seu
crescente mercado de computadores para mais
exportações e investimentos americanos.
Quando o presidente brasileiro José Sarney
esteve recentemente em Washington, em uma
visita oficial, Reagan recebeu-o na Casa Bran-
ca, exaltando as virtudes de um comércio livre
e advertindo: "Nenhum país pode continuar
exportando para outros quando seus mercados
internos estão fechados para a competição
estrangeira".

O fogo é o poder. A SEI foi fundada em
1979, sob o guarda-chuva burocrático do Con-
selho Nacional de Segurança, depois que os
líderes do regime militar resolveram que a
reserva do mercado para os computadores era
uma importante questão de segurança nacio-
nal. Logo que os primeiros grandes compu-
tadores foram desenvolvidos nos EUA, duran-
te a Segunda Guerra Mundial, para apressar a
computação de tabelas balísticas para canhões
grandes, a índia c o Brasil também começaram
a construir suas pequenas indústrias de compu-
tadores por razões militares. A penetração da
índia começou depois de sofrer uma humilhan-
tc derrota em sua guerra de fronteira, em 1962,
com a China, que demonstrou sua falta de
equipamento moderno. Os esforços do Brasil
começaram em 1971, quando sua marinha
encomendou seis fragatas da Grã-Bretanha e
resolveu que os navios seriam de pouca utilida-
de se seus próprios técnicos não pudessem fazer
a manutenção e aperfeiçoar os três compu-
tadores "real-time" que controlavam a navega-
ção e o equipamento de disparos de cada
fragata. "Tínhamos computadores Ferranti in-
gleses a bordo c encontramos dificuldade em
conseguir a documentação para "software",
afirma um almirante que chefiava o programa
das fragatas. "Tivemos de fazer tudo por nossa
conta, por engenharia reversa (desmontagem
para conhecer o produto) e percebemos que
esse tipo de dependência seria perigoso no
futuro".

Em 1981, os militares decretaram que a
SEI controlaria não apenas as indústrias de
computadores e semi-condutores, mas também
as importações de qualquer equipamento con-
tendo "chips". Isto levou a acriminiosas lutas
burocráticas dentro do governo brasileiro, cs-
pecialmente com os ministérios das Comunica-
ções e da Indústria, sobre o controle das
telecomunicações e da automação industrial
pela SEI. Algumas companhias estrangeiras —
notadamente a indústria de automóveis —
queixam-se de que executivos da SEI bloquea-
ram as importações de equipamento compu-
tadorizado necessário para modernizar suas
linhas de produtos. Outros reclamam que a
hostilidade da SEI com relação às multinacio-
nais é tão grande que esta se recusa a aprovar
até mesmo os empreendimentos conjuntos per-
mitidos pela lei de 1984. Alguns comerciantes
brasileiros argumentam que a reserva de mer-
cado os obrigou a comprar equipamento de
segunda classe a preços exorbitantes. "Impor-
távamos compositoras Compugraphic 8 600,
custando $ 68.000 cada", afirma Celso Brandão
Neto, gerente de computadores do jornal Folha
de São Paulo. "Agora, a SEI quer que usemos
uma marca nacional chamada Gepetto, quecusta o mesmo preço mas compõe apenas 90
linhas por minuto, enquanto a Compugraphic
compõe 750 linhas por minuto".
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Em sua fúria, os críticos chamam os buro
cratas nacionalistas da SEI de "xiitas". Contro-
lando as importações de qualquer coisa que
contenha semi-condutores, a SEI pretende con-
trolar a política industrial do Brasil nos moldes
do MITI (Ministério Internacional de Comér-
cio e Indústria) do Japão, do qual os xiitas da
SEI copiaram seus próprios sistemas na nego-
ciação de tecnologias. A atual política de
computadores do Brasil acompanha a Unha de
um relatório feito em 1954 pelo Comitê de
Pesquisas sobre o Computador do MITI, insis-
tindo em que o Japão (1) incentive o desenvol-
vimento de computadores. (2) Consiga tecnolo-
gia estrangeira através de licenças e (3) limite a
importação de computadores fabricados no
exterior. Nas décadas de 1950 e 1960, o MITI
usou os rígidos controles de câmbio exterior
para evitar o que seu superburocrata naciona-
lista da época, Shiguru Sahasshi, chamou de"invasão de capital americano". O MITI afir-
mou que a tecnologia era uma forma de moeda
externa, muito embora a IBM estivesse levan-
do-a para o Japão gratuitamente para uso em
sua subsidiária, de propriedade inteiramente
estrangeira. Em longas e amargas negociações
durante 1957-60, Shahashi disse aos executivos
da IBM: "Tomaremos todas as medidas para
obstruir o êxito de sua atividade a não ser que
vocês concedam licenças das patentes da IBM
para firmas japonesas, cobrando-lhes não mais
de 5% de direitos." Finalmente, a IBM concor-
dou em vender suas patentes e em aceitar a
orientação administrativa do MITI sobre quan-
tos computadores podia comercializar no Ja-
pão. No Brasil, a SEI usou com êxito a mesma
estratégia. A IBM e outras empresas de
computadores americanas estão transferindo
tecnologia para o Brasil como nunca antes.
Segundo o ideólogo nacionalista brasileiro,
Mário Ripper, que se doutorou em Berkeley
(EUA) e representou um papel-chave na ela-
boraçâo da política da Informática: "Os EUA c
o Brasil estão em luta pelo contrôle do mercado
brasileiro. Mas fora do Brasil, a tecnologia
custa muito barato".

Existe também um mercado pirata dc"software". "O "software" nunca foi uma
grande preocupação para os elaboradores da
política de informações do Brasil", afirma
Antônio Carlos Barbosa dc Oliveira, 35 anos,
formado no MIT, que chefia os projetos dc"software" c semicondutores da Itautec. "O
principal instrumento da política tem sido o
controle de importações dc "hardware". Não
conseguimos licença para o sistema MS-DOS
da Microsoft. A SEI fez-nos desenvolver nos-
sos próprios sistemas dc operação, o que signi-

ficou reinventar a roda, um desperdício tre-
mendo de recursos limitados que deveriam ser
investidos em aplicações. Enquanto isso, a
maior parte do "software" usado aqui é com-
prado a varejo nos EUA, trazido para o Brasil
em malas e cópias. Companhias grandes como
a Itautec são as únicas que estão investindo em"software". Nossos custos para mão-de-obra
experiente em engenharia de "software" sâo
um terço dos dos EUA. Achamos que estamos
fazendo "software" de categoria internacional
e estamos planejando exportar".

Os brasileiros podem ter compreendido
uma realidade que os EUA não foi capaz de
aplicar politicamente: a capacidade de manufa-
tura é farta e, uma vez desenvolvida, é tecnolo-
gicamente barata, enquanto a vantagem real na
economia mundial hoje é um mercado nacional
amplo e viável. Em mais de 100 países em
desenvolvimento, apenas um punhado — as
economias mas bem-sucedidas do após guerra— fez progresso para a construção de suas
próprias indústrias de computadores. Deste
punhado, Taiwã, a Coréia, Hong Kong e
Singapura dependem totalmente do mercado
americano. Só a índia e o Brasil estão criando
indústrias de computadores principalmente pa-
ra atender a seus mercados internos, embora a
índia esteja se tornando uma significativa ex-
portadora de "software". Tanto a índia como o
Brasil fecharam seus mercados internos para
desenvolver suas próprias indústrias. Segundo
o Departamento de Comércio dos EUA, o
Brasil terá o quinto maior mercado estrangeiro
de microcomputadores no próximo ano, valen-
do quase $ 1 bilhão em vendas e crescendo 74%
anualmente. Se a atual tendência continuar, as
vendas de PC no Brasil poderiam superar as da
Alemanha, Grã-Bretanha ou França em 1989.
Firmas de propriedade estrangeira são proibi-
das de competir no Brasil no mercado de PC e
minicomputadorcs. Não obstante essas restri-
ções, o mercado brasileiro de rápido crcscimen-
to é cultivado avidamente por firmas estrangei-
ras fabricantes de computadores transferindo
tecnologia apesar das restrições governamen-
tais c da pirataria tecnológica.

íí
De que adianta

copiar computadores
se eles não são um

produto final, mas
um instrumento?y 

^

Para punir Prometeu, o superdeus
Zeus mandou acorrentá-lo a um rochedo
nas montanhas, onde um abutre lhe roía
o fígado o dia inteiro. Seu fígado recres-
cia à noite, de forma que a punição
prosseguia, ano após ano. Para os brasi-
leiros, o abutre é sua dívida externa de
$ 102 bilhões, que absorve de 3% a 5%
de seu produto nacional no pagamento de
juros todos os anos. A administração
Reagan ameaça restringir o acesso de
exportações brasileiras ao mercado ame-
ricano em 31 de dezembro se o Brasil não
(1) proteger o "software" com novas leis
de direitos de propriedade, (2) permitir
mais empreendimentos conjuntos com
firmas estrangeiras e (3) publicar regras
explícitas, reduzindo o comportamento
arbitrário da SEI. Entretanto, autorida-
des brasileiras insinuam que, caso isso
aconteça, poderão ter dc parar de ali-
mentar o abutre, porque o Brasil não terá
condições de ganhar dólares suficientes
para o pagamento dc juros com as expor-
tações para o mercado dos EUA. Diplo-
matas dos dois países querem evitar essa
atitude drástica, de forma que continuam
conversando. Ambas as partes percebem
que há questões muito mais amplas en-
volvidas.

"Aceitamos agora a reserva do mer-
cado da indústria de computadores", afir-
ma Stephen F. Dachi, o cônsul-geral dos
EUA em São Paulo, que representou um
papel-chave nas conversações sobre a
Informática."A verdadeira questão agora
é o controle da economia pela SEI,
inclusive sua influência repressora sobre
novos e antigos investimentos estrangei-
ros. No passado, os EUA cederam a

considerações geopolíticas cm disputas
comerciais com seus aliados. Agora, a
geoeconomia está se tornando mais im-
portante. Não podemos continuar a ceder
tecnologia de graça a países como o
Brasil, que não permitem que nossas
empresas operem em seus mercados".

Assim como o aumento do uso do compu-
tador na década de 1970 nos ajudou a nos
adaptarmos à vida agitada de mercados dc
dinheiro em expansão e moedas flutuantes,
também ajudou o Brasil e outras nações latino-
americanas a lutar para viver com o surto da
inflação na década de 1980. O grande negócio
dos computadores no Brasil foi a automação
bancária que atingiu um elevado nível técnico
no ambiente inflacionário do início da década
de 1980. As duas maiores empresas de compu-
tadores brasileiras, a SID e a Itautec, estão
ligadas aos dois maiores bancos do Brasil, o
Bradesco e o Itaú, e construíram sua atividade
com base nesses mercados cativos.

Um dos pioneiros da automação dc bancos
no Brasil é Arnon Schreiber, 42 anos, ex-
consultor de sistemas de tempo real que nasceu
em Israel e veio para o Brasil aos 10 anos de
idade. Sua empresa, a Digirede, especializa-se
nas necessidades de bancos menores e ramifi-
cou-se na fabricação de terminais, discos win-
chester e um supcrmicrocomputador.

"Havia uma enorme pressão sobre os ban-
cos para se automatizarem porque podiam
ganhar até 20% ao mês na flutuação dc saldos,
sem pagar juros sobre depósitos à vista e
fazendo empréstimos "ovcrnight" ao gover-
no", diz Schreiber. "Com esses incentivos, os
bancos abriram filiais cm toda parte e automa-
tizaram-se a fim de apressar as operações para
acompanhar a inflação e uma economia indexa-
da. Colocamos microcomputadores em cada
filial para evitar tráfego desnecessário entre
filiais distantes e uma estrutura principal cen-
trai. Queríamos importar equipamento, mas
começamos a fabricar porque o governo disse
que tínhamos de fazer ao menos os terminais.
Agora, fabricamos também os discos winchcs-
ter e esperamos vender de volta o produto à
empresa da Califórnia que nos vendeu a tecno-
logia. Os americanos estão irritados porque
fechamos o mercado brasileiro, mas fizeram a
mesma coisa, há 100 anos, quando os EUA
impuseram uma elevada tarifa sobre relógios
suíços a fim dc poderem criar sua própria
indústria relojoeira".

No momento, existem cerca de 40 fabrican-
tes vendendo no mercado brasileiro de micro-
computadores sob cerca de 80 marcas registra-
das, sem contar o fluxo regular de marcas
americanas contrabandeadas para j país. A
maior parte dessas companhias tem pouco
capital e extrema pressão econômica, com seus
recursos financeiros, técnicos e humanos estica-
dos para investir o suficiente a fim de acompa-
nhar o crescimento de um mercado em desen-
volvimento. Depois de Elias, o empreendedor
engenheiro sírio, entrar rapidamente na ativi-
dade fabricando PCs como OEM (Original
Equipment Manufacturer) para outros fornece-
dores, começou a acompanhar o aperfeiçoa-
mento da linha IBM-PC com produtos próprios
melhorados, inclusive um computador portátil
semelhante ao Compaq. Seu início como fabri-
cante de computadores embaixo de um super-
mercado de São Paulo faz lembrar o começo,
há uma década, da indústria de PC em um
centro de compras de Albuquerque, N.M.,
onde a MITS, chefiada por Edward Roberts,
um engenheiro da Força Aérea, montava e
despachava "kits" promovidos pela revista Po-
polar Electronics. O surto de entusiasmo de"hobbyistas" significou que a tecnologia de PC
era acessível e se espalharia rapidamente.

Antes de Elias entrar na atividade, a indús-
tria brasileira de microcomputadores, começou
no baixo distrito da prostituição de São Paulo,
conhecido como "Boca do Lixo", onde esti
encaixado um gueto eletrônico e bazar de
contrabando junto ao antigo terminal de ônibus
do centro da cidade. Nas décadas recentes,
lojas de roupas de propriedade de judeus e
libaneses cederam lugar a lojas que vendem
rádios, Tvs, estéreos e componentes, na medi-
da em que a era do transistor ia adquirindo
impulso. Em um sótáo sobre sua loja dc peças
eletrônicas, outro jovem empreendedor, Leo-
nardo Bellonzi, começou a adaptar máquinas
de escrever elétricas, transformando-as em má-
quinas de calcular faturas, em 1979, como
OEM para a Olivetti. Depois, a Prológica, sua
nova firma, começou a copiar micros B-bit
Superbrain, pirateando tanto o "hardware"
quanto o "software", depois Radio Shack Tan-
dys, depois começou a modificar PCs da IBM.
Através de preços agressivos e "marketing", a
Prológica conseguiu uma considerável quota do
mercado de microcomputadores, apesar dos
problemas de qualidade. Mudou para um edifí-
cio próprio, abriu novas fábricas e ramificou-se
na montagem de discos (hard) e (floppy) c
impressoras, procurando arduamente melhorar
a qualidade. Seu maior golpe de venda foi
tornar-se o principal fornecedor de PC para as
agências brasileiras do Citibank.

No Brasil, nos últimos anos, Elias vem
brincando de gato e rato com advogados repre-
sentantes da IBM e da Microsoft sobre queixas
de que a Mocrotec e outros fabricantes brasilei-
ros de PC estão plagiando microcódigos BIOS
da IBM e "software" operacional MS-ODS
usados nos PC da IBM. O caso foi resolvido
fora dos tribunais. Os fabricantes brasileiros
alegaram que seus produtos são suficientcmcn-
tc diferentes dos originais para enfrentar acusa-
ções dc roubo de direitos dc fabricação.

Os computadores são a mais rcccnte indús-
tria importante de São Paulo. Durante este
século, estrangeiros como Elias vêm derraman-
do nesta metrópole de 16 milhões de habitan-
tes, que se está transformando cm uma das
principais cidades industriais do mundo, assim
como Veneza se tornou o principal centro
industrial da Europa no século XVI na medida
em que artesãos estrangeiros entravam cm
grande número na cidade como refugiados das
guerras da península italiana, assim como refu-
giados protestantes da França e da Holanda
estabeleceram a fabricação dc relógios, vidros
de janelas e lãs de boa qualidade na Inglaterra
um século depois.

Já cm 1920, quase dois terços dos 580 mil
habitantes de São Paulo haviam nascido no
exterior ou eram descendentes dc estrangeiros.
A imigração cm massa começou há um século,
quando camponeses italianos foram importa-
dos para substituir os escravos nas plantações
de café. Continuou com ondas posteriores de
judeus, alemães, portugueses, árabes, japone-
ses e, mais recentemente, coreanos. Muitos
desses imigrantes e seus filhos foram os empre-
sários que iniciaram a industrialização dc São
Paulo.

Há décadas, São Paulo tem mantido uma
das mais altas taxas mundiais dc emprego
industria1 cr; i ii.- *'! «1 fpsrariado, embo-
ra sua pojO.jJ ...Jo mais dc 10

vezes desde 1940. O que c mais importante,
tem produzido constantemente novas indús-
trias: cerveja, fósforos, roupas c sapatos no
início do scculo; aço, automóveis, produtos
químicos, equipamento para extração de petró-leo, máquinas utensílios, robôs c compu-
tadores. Em "The Economy of Cities", Jane
Jacobs argumenta que o desenvolvimento dc
uma cidade não pode ser medido apenas pelotamanho c eficiência de suas indústrias, mas
pelas "adições de novo trabalho à sua antiga
produção, durante um período de tempo, c o
coeficiente entre o novo trabalho e o antigo".

Grande parte desse novo trabalho tem sido
desenvolvido desde a década dc 1950 na adoção
de fornecedores de peças e equipamentos por
parte de grandes companhias em setores diver-
sos. Primeiro, os fabricantes estrangeiros dc
automóveis estabeleceram uma produção inte-
grada verticalmente em São Paulo depois de o
mercado brasileiro ser fechado para as importa-
çóes cm 1956 (TK). Mais ou menos na mesma
época, a nova empresa estatal Petrobrás, fun-
dada em 1954, começou a desenvolver fornece-
dores de equipamentos para a extração de
petróleo, assumindo um papel como o do
Pentágono no abastecimento militar, intensifi-
cando consideravelmente esse papel na década
de 1980, quando conseguiu empresas pararealizarem explorações ao largo c equipamento
para produção. Agora, a IBM está represen-
tando um papel semelhante sob a pressão da
controvérsia da política da Informática brasi-
leira.

Entre os muitos empresários c técnicos
nascidos no exterior que estão na indústria dc
computadores temos Lisiong Shu Lee, nascido
cm Cantão, China, cm 1949, criado no Rio dc
Janeiro, agora gerente de planejamento de
produtos da SID Informática, uma das Três
Grandes empresas dc computadores do Brasil.
Como muitos principais técnicos dc compu-
tadores do Brasil, Lee é formado cm engenha-
ria no prestigioso Instituto Técnico de Acro-
náutica (ITA), em São José dos Campos (SP).
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"Eu tinha tanto fascínio pelos compu-

tadores que, enquanto estudava no ITA, traba-
lhava dc graça à noite, das 21 h. às 6 h,
cuidando do grande computador", relembra
Lee. "Durante a maior parte da noite, eu
alimentava trabalho no computador c lia todos
os manuais técnicos que podia conseguir. Por
algumas horas, no final de cada turno, o
computador ficava livre e eu podia usá-lo.
Quando me formei, consegui um trabalho no
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (IN-
PE), que estava fazendo o mapeamento por
radar e satélites da Amazônia. Quando eu
ainda tinha apenas 24 anos, o INPE mandou-
me para os EUA para corrigir falhas e aprovar
oficialmente o "software" para os levantamen-
tos por satélites que estavam sendo programa-
das pela Bendiz Aerospace. Levei nove meses,
nos Estados Unidos, só para aprender o "soft-
ware" c mais seis meses, no Brasil, para os
toques finais. Foi muito difícil porque cada
estação terrestre tinha "hardware" diferente e
exigia "software" diferente."

Com um sistema educacional deficiente e
um estabelecimento científico carente de pes-
soai especializado e sub-financiado, os brasilei-
ros estão aprendendo tecnologia de compu-
tadores pelo método da tentativa e do erro.
Dependem intensamente de indivíduos talento-
sos como Lee, que trabalhou na subsidiária da
Digital Equipment no Brasil durante oito anos
antes de entrar no SID, em 1979, justamente
quando a nova política de reserva de mercado
do governo militar permitiu que o SID c outras
quatro empresas brasileiras assumissem a pro-
dução e a venda dc minicomputadorcs, que até
então estava inteiramente nas mãos de multina-
cionais.

Como as multis — IBM, Burroughs. Oli-
vctti, Hewlett-Packard — insistiam cm 100%
da propriedade de suas unidades de produção
de minicomputadores, as companhias brasilei-
ras fizeram acordos de transferencia de tecno-
logia com fabricantes estrangeiros menores,
como a Logabax da França, a Nixdorf da
Alemanha e a Syncor dos EUA, bem como
com a Fujitsu do Japão, que estava dc olho cm
uma fatia maior do mercado brasileiro. Foram
criticadas por importarem tecnologia obsoleta e
de segunda classe.

O SID trouxe tecnologia dc
minicomputadores da Logabax, da França."Não tínhamos experiência com transferência
de tecnologia", declara Lee. "Não era um mini
ruim, mas a Logabax encerrou atividades pou-
co depois de ter sido feito o acordo. Descobri-
mos, tarde demais, que a coisa mais importante
na transferência dc tecnologia é a documenta-
ção. A Logabax deu-nos todos os documentos
que tinha. Mas, tentando resolver problemas
chave, descobrimos que não havia documenta-
ção alguma. Tudo ainda estava na cabeça dc
algum indivíduo dessa pequena empresa na
França. Vivemos com esse problema e, final-
mente, resolvêmo-lo por meio de engenharia
reversa, por tentativa e erro, amaldiçoando o
fabricante, desenvolvendo nossos próprios pa-
péis c projetos. Também aprendemos que não
se pode transferir tecnologia por atacado de um
pais para outro. Há sempre necessidades dife-
rentes, diferentes especificações dc peças. Na
França, a Logabax era usada para sistemas dc
pequeno volume, talvez com cinco terminais.
No Brasil um único mini suporta 200 terminais
bancários e transmite dados por mais de mil
milhas. Tivemos de fazer esta escolha porque
em 1978 nenhuma grande companhia de
computadores queria transferir sua tecnologia
para o Brasil. Porem, os tempos mudaram.
Agora, a IBM, a DEC, a HP e outras acham
melhor vender 50% ou 80% de um sistema
para o Brasil do que não vender nada",

" A história dc Prometeu e do roubo do fogo
foi rccontada muitas vezes, em muitas épocas,
com nomes c lugares diferentes, em muitas
partes do mundo.

O licenciamento de tecnologia e o forneci-
mento de peças c subconjuntos no exterior têm
a enorme vantagem para pequenos fabricantes
americanos de computadores de sustentar volu-
mis economicamente viáveis de produção de
componentes cm casa c de fornecedores exter-
nos. Depois de resistir às exigências do governo
brasileiro por quase 10 anos, a Data General
está vendendo sua tecnologia para seu supcmii-
ni Eclips para a Cobra, a empresa dc compu-
tadores do governo. Outros fabricantes dc

E
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Licença de importação é arma econômica

computadores americanos estão seguindo seu
exemplo. A DEC licenciou o VAX 750 para a
Elebra, o completo de telecom-periféricos que
é a maior das Trcs Grandes da indústria
brasileira de computadores. A Elebra está
avançando com a montagem e "marketing" do
VAX, apesar da burocracia brasileira ter leva-
do dois anos para aprovar o projeto, período' tão longo que o modelo se tomou obsoleto e foi
retirado de outros mercados.

A Hewlett-Packard, no Brasil desde 1967
com uma subsidiária de propriedade totalmen-
te estrangeira para importar e fornecer serviços" 
para produtos HP, acaba de alterar suas ativi-
dades para entrar em sociedade com o Iochpe,' um grupo industrial e financeiro do Rio Grande' do Sul. Uma firma nova, a Tesis, fabricará
calculadores HP e minis HP-3000 sob sua
própria marca registrada. Imitando outras em-
presas brasileiras e estrangeiras que se unem
para contornar as restrições sobre investimen-
tos estrangeiros da Lei da Informática, a HP
comprou papéis comerciais emitidas pela nova
companhia, com a aprovação da SEI, o que lhe
dá direito à metade dos lucros da Tesis, em
lugar de possuir ações diretamente. Uma outra
companhia, abertamente 50% de propriedade
da HP, importará instrumentos científicos e o
equipamento HP para testes que são críticos
para o desenvolvimento da indústria de compu-
tadores brasileira. Em uma fábrica recente-
mente visitada, a taxa de defeitos era de 30%
em painéis de circuitos montados por mulheres
ganhando em torno de CzS 2.000,00 por mês,
mas a operação foi salva por uma estação de
testes digitais HP-3065H que devolve os painéis
defeituosos para serem reparados."Há apenas poucos anos, a HP recusava-se
a entrar em qualquer empreendimento conjun-
to, mas agora temos empreendimentos desse

-tipo no México, na China, no Brasil, e na
Coréia", afirma um executivo da HP. "No
passado, achavamos que, como possuímos a
tecnologia, por que compartilhar os lucros?
Depois, descobrimos que não podíamos entrar
nos mercados de nenhuma outra maneira. A
atividade da HP no Brasil é de apenas $ 20
milhões, em uma venda mundial de $ 6 bilhões.
Mas a situação competitiva na indústria é tal
que não podemos nos permitir um afastamento
de qualquer atividade".

Este tipo de transferência de tecnologia e
os termos em que está sendo feita estão mudan-
do as relações entre as companhias americanas
e o restante do mundo. "O mercado de tecno-
logia mundial é flagrantemente ineficiente",
afirma Raymond Vernon da Harvard, um vete-
rano analista de comércio internacional. "Com
exceção de situações extremamente monopolís-
ticas, o comprador tem uma grande vantagem
sobre o vendedor. Depois, há o problema do

contrabandista. Países como o Brasil e a índia
podem controlar o fluxo de tecnologia através
de suas fronteiras c depois ganhar sistematica-
mente comprando tecnologia a baixo custo. No
setor dos computadores, o Brasil encontra-se
cm posição muito firme, porque muitas compa-
nhias que tem a tecnologia não oodem explorá-
Ia senão através de licenças. Os negócios inter-
nacionais estão mudando. Há um século, as
grandes multinacionais eram as que se dedica-
vam a plantações, agricultura e energia elétri-
ca. Agora, desapareceram todas porque sua
tecnologia e capacidade administrativa foram
igualmente absorvidas por povos locais. O
mesmo está acontecendo hoje cm outros cam-
pos, inclusive o dos computadores".

Considerações de constante acesso ao mer-
cado também levaram a IBM a melhorar suas
transferências de tecnologia para o Brasil de-
pois de longas discussões com o governo sobre
sua política de reserva de mercado. Em 1977-
78, o presidente da IBM, Frank Carey, e outros
importantes executivos, fizeram pressão sobre
o presidente Ernesto Geisel e outras autorida-
des brasileiras com a esperança de obter autori-
zação para fabricar minis 32 do Systema IBM
paia o mercado local. A IBM ameaçou desviar
algumas fabricações do Brasil. Por sua vez, os
brasileiros ameaçaram trazer a Fujitsu, que
estava procurando obter um maior acesso a seu
mercado. Quando cessaram as discussões, a
IBM começou a melhorar sua linha de produtos
e a desenvolver mais fornecedores brasileiros
para aumentar o conteúdo manufatureiro.

Na véspera da partida do presidente Sarney
para sua visita em setembro a Washington, o
governo brasileiro tentou aliviar as tensões
diplomáticas sobre sua política da Informática
anunciando a aprovação pela SEI dos planos da
IBM para expandir a linha de produtos de sua
fábrica de montagem/testes perto de São Paulo
para incluir os Modelos 11-14 de computadores
grandes "mainframe" 4381 e uma unidade de
controle de discos 3380, um periférico-chave
para a qual a SEI não aprovava licenças de
importação.

A IBM afirma que terá de investir $ 70
milhões para desenvolver a capacidade brasilci-
ra para produzir o conjunto de cabeçote de
discos 5-gigabyte 3380 (HDA), melhorando as
capacidades técnicas dos fornecedores locais de
peças de maneira que aumentariam considera-
vclmente a habilidade dos fabricantes brasilei-
ros para fazerem uma variedade mais ampla de
produtos mais sofisticados. Componentes cha-
ve, 50 das 180 peças do catálogo HDA da IBM,
serão importadas, mas os fornecedores brasilei-
ros desenvolverão técnicas de moldagcm a
vácuo, pulverização com plasma, máquinas de
precisão com tolerâncias de 2-3 microns e

operações cm salas tolerando apenas 100 parti-
cuias por pé quadrado.

A curto prazo, a política de reserva de
mercado do Brasil tem sido muito proveitosa
para a IBM e para a Burroughs. Em compu-
tadores grandes, a Burroughs tem sua maior
fatia de qualquer mercado nacional. O merca-
do fechado também aumentou a lucratividade a
curto prazo da IBM/Brasil. "Em termos de
retorno de capital, somos a mais lucrativa de
todas as subsidiárias da IBM", afirma um
executivo. "Por quê? Porque não podemos
importar muitas novas máquinas, continuamos
alugando máquinas velhas muito depois delas
terem sido completamente depreciadas. Isso dá
muito lucro".

íi
Investimentos das

empresas americanas
no exterior caíram

para 5,8% do PIB
dos Estados Unidos
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A IBM/Brasil é uma vaca de dinheiro
montada pela burocracia, sofrendo de indiges-
tão com suas riquezas. Seus lucros são enormes
com relação a seu capital registrado de $ 133
milhões, mas não sabe o que fazer com todo o
dinheiro porque, sob a Lei da Informática, suas
oportunidades de investimento são limitadas.
Portanto, apóia a cultura e obras de caridade,
inunda clientes com serviços, constrói luxuosos
centros de treinamento para executivos e envia
funcionários e fornecedores para instalações da
IBM no exterior para aperfeiçoamento profis-
sional e tecnológico. Enquanto isso, entretan-
to, a fatia de mercado da IBM está diminuindo
nitidamente. Em 1981, seu ano de pico, .as
vendas da IBM/Brasil foram de $ 672 milhões,
ou 65% do mercado total de $ 1.04 bilhão. Em
1985, o mercado brasileiro dobrou para $ 2.2
bilhões, enquanto as vendas da IBM caíram
para $ 5% milhões. Em termos reais, o merca-
do brasileiro aumentou 15,5% ao ano, enquan-
to as vendas da IBM caíram 7% ao ano,
deixando uma redução total de vendas de um
terço e uma fatia de 27% na quota de mercado
em 1985.

Essa redução poderá ser decorrente do
êxito muito surpreendente da IBM em uma
atividade estratégica. Os americanos permiti-

riam que 65% de suas atividades de compu-
tadores fossem controladas por uma única
empresa estrangeira? Os xiitas da SEI conse-
guiram o que queriam, reduzindo o âmbito das
operações da IBM c cedendo lugar para uma
indústria local cada vez mais acreditável. Alega
até ter aumentado os investimentos das multi-
nacionais na indústria dos computadores cm
uma época em que esses investimentos diminuí-
ram para quase nada no Brasil em geral. Os
investimentos estrangeiros em computadores
contraíram-se nos anos depois da declaração da
reserva de mercado, em 1976, mas voltaram
durante a década de 1980, quando as multina-
cionais tentaram explorar sua fatia de um
mercado de rápido crescimento. O investimen-
to de $ 70 milhões feito pela IBM só cm
capacidade de produção de HDA, por exem-
pio, é um quarto superior a seu investimento
total registrado no Brasil ainda em 1982 ($ 55
milhões) e deverá subir para $ 200 milhões em
1987. Apesar da reserva de mercado, os EUA
exportam grande quantidade de equipamento
de computadores para o Brasil, principalmente
computadores grandes, periféricos e "chips",
chegando a cerca de $ 700 milhões em exporta-
ções oficiais em 1986 e US$ 600 milhões em
peças e PCs contrabandeados. Esses US$ 1.3
bilhão é mais do que um terço do total de US$ 3
bilhões do mercado de computadores no Brasil.
Além dessas exportações, há o valor acrescido
local em computadores grandes, periféricos e"software" encaixado nos US$ 815 milhões nas
vendas e arrendamentos feitos pela IBM e pela
Burroughs (Unisys) em 1985. Como em outras
negociações de comércio internacional, o lado
americano é dividido por interesses conflitan-
tes. As empresas prejudicadas pela reserva de
mercado do Brasil querem negociações agressi-
vas para aliviar as restrições. As companhias
amcricans que se beneficiam com a política
brasileira não querem que o barco vire. Até
mesmo alguns diplomatas americanos pergun-
tam-sc se é melhor ter 95% de mercado de US$
200 milhões, como as companhias americanas
tinham em 1977, ou quase metade de um
mercado de USS 3 bilhões, como têm hoje.

No Japão, na índia, na Coréia c, agora, no
Brasil, burocratas comuns mostraram como
podem ser eficientes licenças de importação
comuns como uma arma econômica quando
têm cm mente uma finalidade definida. Sua
palavra cm geral é final, pois esses burocratas
preocupam-se muito menos do que as autorida-
des dos EUA com processos constitucionais
como apelos administrativos e judiciais c revi-
sões legislativas. Alguns economistas america-
nos estão chamando o resultado dessas proibi-
ções de importação de "efeito no mercado
interno", ("bome market cffcct") significando

que o protecionismo no mercado interno tam-
bém tende a criar uma capacidade de exporta-
çáo a um baixo custo marginal com um impacto
sobre a balança comercial dos EUA e a viabili-
dade da indústria dos EUA.

A contração da IBM/Brasil não é um
acontecimento isolado. Enquanto a IBM, sob
vários aspectos, é uma companhia singular,
coisas semelhantes vêm acontecendo com ou-
tras empresas americanas, no Brasil e fora dele.
De acordo com edições sucessivas do Relatório
Especial anua] sobre Negócios Internacionais da
revista Forbes, as vendas no exterior das 100
maiores multinacionais americanas caíram 29%
em dólarís constantes entre 1981 e 1985. O
peso dessas operações no exterior em atividade
econômica total diminuiu mais de um terço, de
15,9% do produto nacional bruto dos EUA em
1981 para 10,2% do PNB em 1985. Enquanto
isso, os lucros operacionais no exterior baixa-
ram 24% cm termos reais. Apesar de parte
dessa retração poder ser atribuída ao impacto
de um dólar mais forte sobre negócios realiza-
dos em moeda estrangeira, muito embora mui-
tas das transações no exterior sejam efetuadas
em dólares, a deflação do valor do dólar para
seu preço cm 1981 ainda deixa declínios reais
de 22% em vendas e 13,6% cm lucros. Segundo
a Sondagem de Negócios Correntes do Departa-
mento de Comércio, o valor real de investimen-
tos diretos no exterior por companhias dos
EUA caiu 14% em 1981-85, para cerca de 5,8%
do PNB, depois de se manter estável a cerca de
7,4% do PNB de 1970 a 1981.

A grande expansão posterior à guerra de
empresas multinacionais chegou a seu auge, c
agora está recuando. A política de compu-
tadores brasileira está marcando a maré baixa
do desinvestimento estrangeiro e as nossas
barreiras ao acesso ao mercado. O mundo está
mudando rapidamente. Quando o Congresso
se reunir em janeiro, provavelmente reagirá,
de uma forma ou de outra, a essas novas
realidades. Uma dessas novas realidades é queo ciclo de vida de nova tecnologia está en-
curtando, enquanto Prometeu continua espa-
lhando o fogo.

Sc os computadores fossem relógios e esti-
véssemos vivendo há 300 anos, estaríamos em
terreno familiar, pois hoje a fabricação de
computadores está se espalhando para novas
áreas da forma cm que a indústria relojoeira se
espalhou naquela época. Assim como o merca-
do de relógios cresceu explosivamente na Ingla-
terra do século XVIII para ajudar a coordenar
as atividades no que era então o mercado
nacional mais rico c de mais rápida urbaniza-
çáo, o computador tem sido usado como uma

extensão da tecnologia relojoeira para unir
uma economia mundial para usos de "tempo
real" variando de reservas de passagens aéreas
a negócios cm estoques, gêneros de primeira
necessidade de moedas de flutuação livre çm
um ambiente de inflação e/ou mudanças "rá-
pidas. nfa'M *

Assim como a Inglaterra foi a principal
fabricante de relógios e o mais rico mercado do
mundo para eles, os EUA são os principais
fabricantes e mercado de computadores hoje.
Em 1657, John Fromanteel, de Londres,,foi à
Holanda para aprender a fazer relógiosi de
pêndulo e, ao voltar, abriu uma loja própria. 'A
massa crítica de "know-how" foi alimentada
por relojoeiros franceses protestantes que,tãm-
bém entraram no mercado de Londres. Em 50
anos, as oito milhas de Prescot a Liverpool
estavam pontilhadas de chalés de fabricantesdc
molas, cortadores de rodas, fabricantes- 'àe
correntes, fabricantes de caixas, fabricantes de
mostradores — cada especialidade necessária
para a fabricação de um relógio. Mas, então, ós
suíços começaram a copiar, como fazem, hoje
os japoneses, os coreanos, os taiwaneses e os
brasileiros, e a exportar para a Inglaterra.

"Apesar das proibições legais, os ingleses
exportavam essas máquinas, instrumentos e
limas que formavam os fundamentos materiais
da manufatura em larga escada de rctógíós
ingleses na primeira metade do século XV111",
escreve David S. Landes, da Harvard, cíflseu
livro Revoluntion in Time: Clocks and the
Making of the Modera World. "Deter a difusão
desses instrumentos de produção? Seria o'mcs-
mo que tentar deter as marés. Tudo o que üm
bom fabricante suíço precisava era uma amos-
tra de uma máquina inglesa c ele podia fabneár
a sua com alguns aperfeiçoamentos. Como
acontecia com as limas, eram mais finas do que
lápis e podiam facilmente ser escondidas como
os relógios que eram contrabandeados pára'a
outra direção".

O mesmo tipo de contrabando está ocor-
rendo com computadores e componentes ele-
trônicos hoje. Os relojoeiros suíços copiavam o
original inglês e colocavam nome do original
nas cópias contrabandeadas de volta para 'a
Inglaterra, assim como fazem hoje os taiwatie-
ses com PCs e "software". Como Gcnébra,
Atenas e Veneza antes deles, os novos pâíses
de recente industrialização essencialmente são
estados - cidades com redes comerciais de longa
distância. As duas tecnologias — relógios e
micro-cletrônica — fundiram-se cm uma nova
indústria, relógios a quartzo, que, como"chips" c peças de computadores, podem ser
contrabandeados para quase qualquer parte,
até mesmo para a Boca do Lixo.

Jornal de Ofertas da Casa Feliz.

Ofertas do Natal.

Promoção do Bonzão válida até 24 de dezembro de 1986.
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HP 11 C CIENTIFICA PROCRAMAVEL.
Com funções trigonométricas hiperbólicas, logaritmicas, expo-

nenciais. fatoriais gama, conversões coordenadas, ACe tudo mais pararesolver seus problemas.

HP 12 C FINANCEIRA PROGRAMAVEL
A melhor maneira de resolver problemas, equações, somas.

Além disso, ela tem função de calendário, entre outras do seu quadro
supercompleto de programação.
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HP 15 C CIENTIFICA PROGRAMAVEL COM FUNÇÕES ESPECIAIS
Oferece resultados rápidos nara cálculos matemáticos avança-

dos. Item funções estatísticas completas. Faz somatórios, permutações,
combinações. Seus recursos de programação são bem avançados, com
até 448 linhas, 25 rótulos, 12 testes condicionais e loops controlados. Tám-
bém faz operações com matrizes, permitindo adição, subtração, mui-
tiplicaçáo, inversão e transposição. Faz cálculos com números comple-
xos tão facilmente quanto com números reais. Determina raízes reais
de equação sem aquelas demoradas manipulações algébricas e calcu-
la a integral de uma função sem usar programas complicados.

HP- 41 CV ALFANUMÉRICA PROGRAMAVEL
Possui um quadro de mais de 130 funções pré-definidas. incluindo

a trigonometria, os cálculos exponenciais. logaritmicos e estatísticos
e as conversões coordenadas. Apresenta mensagens de erroauto-expli-
cativas e tem catálogos para verificação imediata das funções disponi-
veis e dos programas gravados. Tidas redefiniveis, possibilitando atri-
buir qualquer função ou programa à tecla que você quiser. Enorme ca-
pacioade de programaçao com memória disponível para o usuário de
2,2 kbytes ou de até 6,4 kbytes com módulos de expansão. Permite que
você adicione vários periféricos, como leitora de cartão, impressora etc.

Colabore com o Brasil. Exija
sempre sua nota fiscal.

De acordo com a Resolução 1122,
do Conselho Monetário Nacional,

G3
HEWLETT
PACKARD

a Financeira Investicred S.A.
cobrará uma taxa de Cz$ 70.00 a
cada abertura de crédito.
Promoções válidas ató21/12/8(i. ou
enquanto durarem nossos estoques.

Ò que é bom tá no Bonzão.
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ALIENAÇÃO DE BENS NÃO DE USO PRÓPRIO

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

O BANCO MERIDIONAL DO BRASIL S/A. e MERIDIONAL COMPANHIA DE SEGUROS-
GERAIS S/A., comunicam que estarão recebendo até às 16h30min do dia 22 de dezembro de 1986, - -
propostas para aquisição dos imóveis a seguir descritos: -> -
a) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 86/66

Conjuntos n°s 502, 503, 509, 510, 511, 512, 513, 514 e 515, com área total de 565,0729m2, localizai»
dos no Ed. Central Park Gallery da rua Mostardeiro, 333 em Porto Alegre (RS). vir
Obs.: Venda casada, sala/box, podendo ser individual.
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 7.800.000,00 (Sete milhões e oitocentos mil cruzadosl. n. -

b) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 86/67
Loja n? 1823, da rua Cristóvão Colombo, andar térreo do Ed. Dom Vicente, área construída de
145,00m2em Porto Alegre (RS). ''
Obs.: Entrega do imóvel se dará em 02 de março de 1987. >,/¦
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 1.550.000,00 (Hum milhão quinhentos e cinqüenta mil cruzados)?-,,

c) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 86/68
Loja, sobreloja e 4 (quatro) apartamentos do prédio n? 1791 da rua Benjamin Constant, com área.
construída de aproximadamente 865,56m2 em Porto Alegre (RS). ¦
Obs.: Entrega do imóvel se dará em 02 de março de 1987.
PREÇO TOTAL MlNIMO: CzS 6.950.000,00 (Seis milhões novecentos e cinqüenta mil cruzados).

d) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 86/69
Lojas e sobrelojas "A", "B", e "E", constituindo um todo, situadas no fundo da galeria Dl PRIMIO
BECK, com área de 286,89m2 com central de ar condicionado em Porto Alegre (RS).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil cruzados) - imóvel.
CzS 25.000,00 (Vinte e cinco mil cruzados) central de ar condicionado.

e) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 86/70 -
Terreno na rua Wenceslau Escobar n? 2923, medindo 25m de frente por 37,90m de lados em Porto
Alegre (RS).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 2.400.000,00 (Dois milhões e quatrocentos mil cruzados). -t.»

f) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 86/71
Área de terras com 15ha 90a 20ca, que faz frente para o caminho de servidão denominado Linha
Velho Renck em Canoas (RS).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 300.000,00 (Trezentos mil cruzados).

g) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 86/72
07 (sete) lotes de terrenos urbanos, sem benfeitorias, de nf 1 a 5, 15 e 16, Gleba 2A-2, Distrito In-
dustrial Ritter em Cachoeirinha (RS).
PREÇO TOTAL MfNIMO: CzS 460.000,00 (Quatrocentos e sessenta mil cruzados).

h) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 86/73
Lote nf 35 do Setor E do Condomínio Horizontal Jardim do Sol, com entrada pela Av. Cavalhada,
com área total de 840,00m2, em Porto Alegre (RS). Imóvel de propriedade do Meridional Cia. de'
Seguros Gerais S/A.
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 700.000,00 (Setecentos mil cruzados). <'¦

i) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 86/74
Lote nf 39 do Setor B do Condomínio Horizontal Jardim do Sol, com entrada pela Av. Cavalhada,-
com área total de 1.203,38m2, em Porto Alegre (RS).
Obs.: Imóvel de propriedade do Meridional Cia. de Seguros Gerais S/A.
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 600.000,00 (Seiscentos mil cruzados). ^

j) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 865/75.
Loja 1182-B do Ed. Santa Luiza, à Av. Nossa Senhora de Copacabana, 1182 e suplementar 63 da"^
rua Sá Ferreira, correspondente a fração de 1.414/23.890 do respectivo terreno e central de ar con-
dicionado no Rio de Janeiro (RJ).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil cruzadosl imóvelr"
CzS 50.000,00 (Cinqüenta mil cruzados) central de ar condicionado.

I) TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 86/76 -l '
Prédio à rua do Lavradio, 180 e 180-A, na Freguesia do Santo Antonio com 8 loito) pavimentos e
área total construída de 1.713,00m2, no Rio da Janeiro (RJ).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil cruzados).

mITOMADA DE OFERTA DE PREÇOS Nf 86/77 ; ' -
Prédio residencial n? 540, à rua Flávio Cavalcanti e terreno constituído pelo domínio úiii dos prazos
de terras nfs 3215 resto E 3216 Bis-A, contíguos, visto que parte do prédio está edificado em cada
um dos terrenos, em Petrópolis, Rio de Janeiro (RJ).
PREÇO TOTAL MÍNIMO: CzS 2.350,000,00 (Dois milhões trezentos e cinqüenta mil cruzados)

As condições básicas da licitação, constantes do Edital, são as seguintes: j'ü '
1) FORMA DE PAGAMENTO: a) Preferencialmente à vista, b) Ofertas a prazo com entrada mínima

de 15% (quinze por centol, do valor total ofertado, considerando-se o valor da caucão como parte •
do pagamento. Quanto as parcelas a prazo serão convertidas a valor presente pela aplicação do dé:
flator diário de 1,001468 para efeito de julgamento.

2) ENDEREÇAMENTO DAS PROPOSTAS: As propostas devem ser dirigidas em envelopes fecha-
dos, ao Departamento de Patrimônio - DEPAT Divisão de Alienações, do Banco Meridional dó -"
Brasil S/A., contendo a expressão "CONFIDENCIAL - TOMADA DE OFERTA DE PREÇOS N? ^

para o seguinte endereço:
Rua General Câmara, 156 -11? andar
Porto Alegre (RS)
CEP 90.010

3) ABERTURA DAS PROPOSTAS: As propostas serão abertas no dia 23 de dezembro de 1986a '
partir das 15h00min no seguinte endereço:
Rua General Câmara. 156 - 3f andar.

4) Considerando a quantidade de imóveis que fazem parte desta licitação é indispensável que os enve
lopes contendo as propostas, contenham a informação quanto ao número da Tomada de Oferta de
Preços a que o mesmo deseja participar, sob pena de impugnação por falta de identificação do ob
jeto da licitação.

5) O inteiro teor do Edital de licitação, bem como das minutas dos futuros contratos, estão á disposi
ção dos interessados no endereço constante do item 2. onde deverão ser obtidos maiores esclareci
mentos - fone: (0512) 21.03.87. bem como nas agencias Centro Rio, Canoas e Cachoeirinha (RS>.

Porto Alegre. 04 de dezembro de 1986.

Departamento de Patrimônio
Divisão de Alienações
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Os caçadores da chance perdida

William Waack

No capítulo das ironias do destino o
governo brasileiro acaba de acrescentar mais
duas ao obter — ao que tudo indica os
termos básicos da renegociação da dívida
externa. Ainda falta muito chão até que os
senhores de terno azul riscadinho dos bancos
comerciais saiam de uma sala em Nova
Iorque dando tapinhas nas costas das autori-
dades brasileiras, satisfeitos com algum tipo
de acordo. Contudo, a briga essencial — a
disputa por princípios — parece ter sido
favoravelmente decidida pelo Brasil.

A primeira ironia confirma um fato
que, na tradição da luta trabalhista, provou
ser falacioso. Paradoxalmente, vem fixando
jurisprudência nas finanças internacionais:
quanto pior, melhor. O México, com suas
enormes fronteiras com os Estados Unidos e
sua situação econômica de virtual colapso,
acabou sendo beneficiado duas vezes por
intervenções do Sétimo de Cavalaria, ao
estilo do salvem o Fort Apache.

O Brasil, que nunca foi o bad boy entre
os endividados (embora de quando em vez
alguns ministros tirassem o estilingue do
bolso) e sempre pagou (quase) pontualmen-
te seus encargos financeiros externos, ficou

. de fora da categoria dos que mereceriam ser

baixos, preço do petróleo caindo, reservas
altas, alto grau de coesão interna e credibili-
dade do governo — o grupo dirigente da
política econômica brasileira não conseguiu
obter para a renegociação da dívida externa
os elementos que pretendia. Parece ter havi-
do um duplo erro de avaliação. Por um lado,
foi superestimado o tempo de vigência dos
efeitos positivos do Plano Cruzado, esse ato
político capaz de fortalecer o governo inter-
na e externamente. Por outro, os negociado-
res brasileiros assumiram uma atitude que
muitos interlocutores internacionais consi-
deram arrogante e torpedeou um clima do
qual dependem às vezes importantes deci-
sões política. Os brasileiros levariam quatro
meses para perceber esse erro e mudar de
estilo.

Portanto, foi só quando a situação
externa do país se deteriorou considerável-
mente, colocando de fato o risco de uma
moratória sobre a mesa, que os governos dos
países industrializados (liderados pelos Esta-
dos Unidos) decidiram mostrar maior flexi-
bilidade. A hipótese de uma crise brasileira
com sérias conseqüências acabou sendo mais
forte do que argumentos racionais, repetidos
até a exaustão para os ouvidos surdos de
super poderosos como o presidente do Fede-
ral Reserve, Paulo Volcker. Sob sua condu-
ta, os países credores reunidos no Clube de

5*1
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contemplados com maior compreensão. Es-
te foi um dos principais argumentos que o
governo brasileiro defendeu desde o começo
do ano: o da excepcionalidade da realidade
brasileira, que nunca deu excessivas dores
de cabeça aos sisudos senhores das finanças
internacionais, empenhados em manter uma
ficção de estabilidade que nada tem a ver
com seu estilo pessoal, própria a banqueiros
supostamente infalíveis.

Dois erros
Colocado numa invejável conjuntura

internacional no começo do ano — juros

Paris mostram-se dispostos a acertar os débi-
tos pendentes com o Brasil sem exigir que o
país assine previamente um acordo com o
FMI.

A força desse precedente pode ser
comparada ao momento em que o Brasil
driblou o Clube Atômico e obteve por
contrato da Alemanha acesso a todo o ciclo
do combustível nuclear, incluindo a tecnolo-
gia sensitiva. Ninguém mais conseguiu isso
e, da mesma maneira que na área nuclear,
resta saber agora o que se fará com essa
conquista.

A segunda ironia é evidentemente o
fato de que o governo obtém um feito que,
mantidas as proporções de seu anúncio ex-
tra-oficial, parece mesmo extraordinário —
mas quando o grau de coesão interno nunca
foi tão baixo. E curioso notar que uma das
bandeiras de luta empunhadas para convo-
car a greve geral de sexta-feira é o repúdio
ao pagamento da dívida externa (uma hipó-
tese possível apenas se o Brasil rompesse os
laços que o prendem ao sistema capitalista
internacional). Os sindicalistas acusam o
governo também de não ser suficientemente
duro nas negociações com os credores inter-
nacionais.

Inabilidade
Explicar o que parece ter sido uma

importante vitória — o país não precisa ir
formalmente ao FMI, portanto preserva sua
almejada autonomia de decisão interna —
tornou-se extremamente difícil diante do
lançamento de um pacote (o Cruzado II)
que está sendo carimbado como exigência
do FMI. Independente do que rezem os
preceitos ortodoxos do Fundo Monetário,
economistas de diversas tendências no Brasil
pareciam ter chegado a um consenso de que
o governo precisava fazer alguma coisa para
frear o consumo e seus próprios gastos. A
forma e os instrumentos são alvo de intensa
polêmica (para dizer o menos) mas os objeti-
vos gerais não são seriamente disputados.

Vem daí uma outra espantosa inabili-
dade política de equipe da área econômica.
Havia suficientes motivos internos para jus-
tificar a imposição do Cruzado II, sem ter de
recorrer ao argumento de que, caso contrá-
rio, o país teria de aceitar imposições do
FMI — tal como o. disse o Ministro Dilson
Funaro. Foi uma faca de dois gumes, e as
medidas impopulares anunciadas pelo líder
da política econômica acabaram mesmo sen-
do identificadas com imposições do famige-
rado Fundo. O possível efeito positivo, em
termos políticos internos, que o governo
poderia esperar obter do fechamento de um
acordo de princípios, aparentemente muito
favorável, ficou, portanto, consideravelmen-
te diluído.

São duas as chances que os negociado-
res brasileiros perderam em 1986. Deixaram
passar uma oportunidade histórica incompa-
rável a meados do ano, quando tinham
excelentes condições de negociar. Ao des-
perdiçar a oportunidade, quem sabe tives-
sem atrasado consideravelmente a adoção
de medidas de correção interna que — mais
uma ironia? — também não precisariam ter
sido as do desastre de novembro. Com o
provável acordo com o Clube de Paris, as
coisas agora parecem que andam. O ruim é
que a História costuma ser implacável com
certos tipos de escorregões.
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Blusa em cambraia.
Três modelos. Várias
cores. 40 a 52.
De Cz5 450,00 por
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00
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Calça em tecido misto
Dois modelos. Várias
cores. 40 a 50.

c,.450,°°
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Dois mor^ios. Branco
40 a 48.
De CzS 650,00 por

00
Cz$ wvv/
Saia em javanesa.
Modelo amplo.
Branco. 40 a 46.

c,s690,00

Blazer em tecido
misto. Várias cores.
40 a 48.

c,890,00
Saia em tecido misto
Dois modelos. Várias
cores. 40 a 50.
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Advogados acham projeto 
do

"software" 
mal concebido

Cristina Chacel

Os poucos advogados brasileiros que
se especializaram em direito de software
estão divididos no que diz respeito à
interpretação do projeto de lei que o
governo enviou na terça-feira passada ao
Congresso Nacional. O projeto de lei que
protege os programas de computador
pelo regime jurídico do direito autoral,
cria o cadastramento destes programas
para comercialização e define as regras
para importação de programas estrangei-
ros apresenta, para os especialistas, bre-
chas, incoerências, divergências e, sobre-
tudo, é considerado "mal concebido e
mal redigido".

A confusão em torno do projeto de
lei — que terá de ser discutido pelos
constituintes quando o Congresso rea-
brir, em março — promete trazer sérias
repercussões, tanto no plano interno

Suanto 
no externo. O consultor-geral da

República, Saulo Ramos, observa, po-
rém, que o conflito entre Estados Unidos
e Brasil, especificamente no terreno do
software, já está resolvido: a proteção
jurídica dos programas de computador
pelo regime do direito autoral foi estabe-
lecida pelo governo.

Diz-que-diz
O consultor Saulo Ramos observa

que, entre as críticas ao projeto, 
"há

muito diz-que-diz", e lembra que o Bra-
sil, sem uma regra jurídica para o softwa-
re, continuaria fabricando seus próprios
computadores mas pirateando os progra-
mas. Arremata, assim, que a proteção do
software é obrigação de um país civiliza-
do que zela por seu conceito.

Os consultores jurídicos e advogados
especializados na matéria, contudo, estão
convencidos de que o projeto de lei
precisará de uma rearrumação. Alguns
estão certos de que, tal como está, o
projeto de lei provocará profundo mal
estar ao embaixador Paulo Tarso Flecha
de Lima, secretário-geral do Itamarati,
que hoje o está apresentando ao assessor
especial da Casa Branca para assuntos de
comércio, Clayton Yeutter, na última
rodada de negociações do contencioso da
informática, em Bruxelas, Bélgica. Isto
porque, a despeito do projeto pautar-se
nos princípios do direito autoral, "o jei-
tão dá aparência de legislação específi-
ca", como observa um destes especia-
listas.

O projeto para regular o software que
o governo enviou ao Congresso estabele-
ce, para desagrado dos norte-americanos,
a reserva de mercado para este segmento
da informática, em seus artigos 9l — "às
empresas que não se enquadrem na defi-
nição de empresa nacional, o cadastra-
mento para livre comercialização será
concedido exclusivamente a programas
para computador, que se apliquem a
equipamentos comercializados no país
por empresa dessa mesma categoria" — e
16° — "a comercialização de programas,
ressalvado o disposto no artigo 9", so-
mente é permitida a empresas nacio-
nais".

Para o presidente da Associação Bra-
sileira de Direito de Informática, Manoel
Pereira dos Santos, a grande prova de
fogo deste projeto é "ver se na prática a
reserva de mercado vai promover o de-
senvolvimento da indústria nacional de
software ou, apenas, eliminar a concor-
rência com o software estrangeiro; neste
último caso, a reserva não seria legítima
sob o ponto de vista internacional".

Ele aponta o que caracterizou de
"pontos falhos tecnicamente" do projeto
de lei concebido pelo governo. Diz, por
exemplo, que o governo não definiu bem
quem é o proprietário do programa de
computador. De acordo com Manoel Pe-
reira dos Santos, a tendência mundial é
conceder os direitos ao produtor, e não a
seus empregados. Mas a lei "é omissa
neste ponto", observa.

O prazo de proteção dos programas
de computador (25 anos) é outra questão
polêmica. Pereira dos Santos diz que a
duração do prazo tem que ser compatível
à vida útil do programa e garante que até
um prazo de 20 anos é superior à obsoles-
cência do produto diante da evolução
tecnológica. No projeto do governo, o
início do prazo de proteção — quando
forem lançados no mercado — não con-
templa, segundo ele, os programas de-
senvolvido para uso próprio. 

"Esta é uma
omissão séria", diz Pereira dos Santos,"porque a grande maioria dos programas
é desenvolvida para uso próprio".

O advogado Tarcísio Queiroz Cer-
queira, que defende os interesses da
Assespro, a entidade que reúne os produ-
tores nacionais de software, adverte que
logo em seu segundo artigo, o projeto dc
lei do governo está pouco claro e contri-
bui para a indefinição da proteção jurídi-
ca. Segundo ele, se o projeto parte dos
princípios do direito autoral, como está
na letra deste artigo, significa que os
casos omissos serão tratados pela lei do
direito autoral. Por outro lado, "adaptan-
do suas normas às peculiaridades ineren-
tes aos programas para computadores", o
que significa que sempre que um proble-
ma bater na Justiça os advogados de
ambas as partes poderão invocar o mes-
mo artigo.

Toque de caixa
Tarcísio Cerqueira diz que o projeto

do governo foi escrito a toque de caixa e
não há outra razão — que não a briga
comercial entre Estados Unidos e Brasil
em torno da informática — para que não
fosse adiado por mais três meses seu
encaminhamento ao Congresso Nacional,
já que a proteção de software vem sendo
discutida pela comunidade técnica há
cinco anos.

O artigo 7" do projeto de lei. que
estabelece quando não há ofensa ao direi-
to autoral, no item 1 (a reprodução de
cópia legitimamente adquirida, desde

a:
ue indispensável à utilização adequada
o programa, não ofende), também deixa

a questão indefinida. Normalmente,
quando compra um programa, o compra-
aor tem direito a uma cópia de salvaguar-
da (back-up), ou no máximo duas. Pelo
projeto, o comprador poderá tirar quan-
tas cópias forem indispensáveis, o que
acaba por prejudicar o produtor.

O advogado da Assespro considera
também que a pena para o crime de
pirataria (detenção de seis meses a dois
anos, além de multa), não uuer dizer
absolutamente nada, na medida em que
um réu primário até dois anos de pena
obtém sursis e não vai ser, na prática,
preso. Tampouco é especificado o valor
da multa.

Silvia Regina Dain Gandelman, ad-
voga autoralista. diz que o projeto de lei
do governo para o software tem o aspecto
positivo de pôr fim aos chamados "mons-
tros jurídicos" que não são reconhecidos
internacionalmente, como os "contratos

de comunicação". O projeto do governo,
segundo ela, dispõe com figuras jurídicas
internacionalmente conhecidas do direito
autoral como a cessão e o licenciamento
de software.

A cessão e o licenciamento de softwa-
re estrangeiro no país, segundo ela, acaba
com a única forma hoje vigente para a
importação de software, que é o da
transferência de tecnologia. "A transfe-
rência de tecnologia", garante Gandel-
man, "é uma faca de dois gumes. na
medida em que, por um lado. permite o
domínio de tecnologia mas, por outro,
obriga o comprador a pagar muito mais
do que com o licenciamento". Muitas
vezes, informa, tecnologias que não eram
essenciais para o país exigiram um preço
injustificável, o que acabava alimentando
o contrabando, caminho usual de peque-
nas e médias empresas brasileiras de
software, sem cacife para arcar com altos
custos.
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Empresário 
já faz 

cursinho de espionagem industrial
D#>a iln Ml i ri I r\ MnnnnSão Paulo — Foto de Murilo Menon

José Fernando

São Paulo — Trancados em uma sala
de um sofisticado conjunto de escritórios
na Zona Sul da cidade e de início relutan-
tes em revelar suas identidades mesmo .
para os colegas de turma, 12 preocupados
empresários e gerentes de segurança de
firmas paulistas se empenharam, durante
dois dias desta semana, em aprender
como — paixões de suas secretárias ate o
uso de antenas parabólicas captando
transmissões de computadores — podem
levá-los à ruína.

Por Cz$ 10 mil cada um, esses donos'
de empresas ou responsáveis pela segu-
rança participaram, no Centro Empresa-
rial de São Paulo, do II Seminário de
Espionagem Industrial, uma derivação
do negócio original de James Bond que,
segundo os especialistas, experimentou
um vertiginoso crescimento no Brasil nos __
últimos 10 anos. Mesmo que ninguém
tenha cifras exatas sobre os prejuízos
causados por este tipo de espionagem nas
empresas, todos os técnicos que traba-
lham na área concordam num ponto:
apenas uma mínima parte (alguns imagi-
nam cerca de 1% dos casos), se torna
pública, por interesse das próprias firmas
lesadas.

Espião por todo lado

A verdade é que mesmo sem a majes-
tade das histórias do Agente 007, sempre
envolvido com grandes temas e negócios
de Estado, os espiões empresariais po-
dem hoje causar danos incalculáveis com
ações aparentemente prosaicas. Recente-
mente, no Rio, como revelou um dos
expositores do painel, eles desvendaram
os segredos inéditos modelos de calcinhas
e sutiãs de um grande fabricante. Seu
concorrente lançou com oito dias de
antecedência a mesma linha de lingerie.

Também como exemplo, o diretor da
agência de segurança Agents, Sérgio
Rau, que explicou aos 12 atentos alunos
os segredos da "espionagem e contra-
espionagem", contou como uma empresa
de implementos agrícolas com apenas
quatro anos de existência levou à falência
uma sua concorrente há 30 anos na área.
Os espiões desta firma, do interior do
Estado, interceptaram por um cabo de
telex, todas as comunicações da empresa
com seus clientes e com antecedência
passaram a enviar vendedores com pre-
ços bem mais sedutores.

Para Sérgio Rau, que há 12 anos
trabalha em contra-espionagem e hoje
atende dezenas de empresas em todo o
país, cobrando Cz$ 20 mil "para a primei-
ra consulta", os principais alvos dos es-
piões hoje são fórmulas, novos processos,
controles de estoque, planos de expan-
são, desenvolvimento de novos produtos,
planos de venda, relação de clientes,
documentos contábeis e campanhas pu-
blicitárias.

líPiiai _
T écnico

as „

contra-espionagem,
equipamento que descobriu "plantado'

Rau, mostrou
em empresas

O técnico em segurança industrial,
Carlos Paiva, eo professor de compu-
tação da USP, Antonio de Loureiro Gil,
mostraram no seminário, no entanto, que
os principais vetores da espionagem são,
na maioria das vezes, funcionários da
própria empresa, aliciados por concor-
rentes ou empregados descontentes.

É aí que a paixão da secretária,
detentora de grandes segredos, ou a bai-
xa remuneração de um operador da cen-
trai de computação podem ser a causa de
rombos nas empresas para que traba-
lham.

A maioria das fraudes no sistema
de computação das empresas ocorre no
computador central, justamente por insa-
tisfaçáo, chantagem ou conflitos ideológi-
cos dos funcionários, afirmou o professor
Antônio de Loureiro Gil.

Computação
A espionagem das transmissões de

dados e a interferência no sistema, de
forma a transtorná-lo provocando prejuí-
zos enormes para e empresa ou ainda
inserindo ordens forjadas de forma a se
beneficiar com créditos ou transferências
de fundos, é também outra forma de ação
de sabotadores do sistema que agem no
caminho das mensagens.

Com o uso de uma antena para-
bólica a qual se acopla um microcompu-
tador, hoje é possível captar as transmis-
soes de dados e promover nelas a intru-
são, jogando informações desconexas, ou
mesmo, com muito maior dificuldade,
alimentar o computador com ordens para
benefício próprio, disse Loureiro Gil.

A interferência direta de um micro-

Insatisfações são perigosas
tcligívcl as mensagens através do uso de
códigos.

Em código

O

PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
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Áreas:
Refino de Petróleo
Petroquímica
Polímeros
Produtos Derivados de Petróleo
Catalisadores

Avisamos aos candidatos inscritos nas áreas acima, que as provas
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tos, no seguinte endereço:
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Obs: 1) Os candidatos deverão apresentar-se munidos de documento de

identidade.
2) É facultado o uso de máquinas de calcular.

computador nas linhas telefônicas que
transmitem dados do sistema — façanha
até certo ponto comum nos Estados Uni-
dos — também é possível no Brasil embo-
ra nenhum caso seja conhecido, o que
não é garantia de que não tenha ocorrido.

O diretor técnico de tecnologia de
informática do Banco ltaú. Marcos Auré-
lio Mangini, assegurou que, diante da
existência de vários casos no exterior, a
rede bancária brasileira teve tempo paraadotar uma série de médias preventivas,
que, segundo ele. são capazes de criar
bons níveis de proteção.

Quando a tecnologia de penetra-
ção no..sistema começou a chegar ao
Brasil, nos já tínhamos dotado a rede de
técnicas de proteção eficazes. Temos de
lembrar também, que atualmente não
existe ainda a sofisticação necessária paraa operação dos equipamentos de fraude,
por parte dos mal-intencionados, afirmou
o diretor do ltaú.

Ele explicou que, dentre as medidas
de proteção adotadas pela rede bancária,
está a adoção de senhas privativas dos
usuários, de forma a garantir o acesso às
centrais de computação apenas dos reais
participantes do esquema.

Isto é parte da própria concepção
do sistema, que já foi preparado desde o
início para evitar a espionagem e a fraude
— afirmou Marcos Aurélio Mangini.

O diretor de tecnologia de informáti-
ca do ltaú disse que a maioria das empre-
sas financeiras também está adotando o
sistema de criptografia na transmissão de
dados, de forma a tornar, como fazem os
militares desde os tempos de Cezar, inin-

O maior especialista no país em crip-
tografia, é o professor doutor em compu-
tação Routo Terada, um engenheiro ele-
trônico com pós-graduação nos Estados
Unidos, e que hoje dá aulas na Universi-
dade de São Paulo.

A criptografia nada mais é do que
o embaralhamento da mensagem que! é
emitida na rede de computação — resu-
me Terada.

Ele cria programas especiais que são
inseridos num circuito acoplado aos equi-
pamentos, transmissores e receptorés.
tornando ininteligíveis os dados transmi-
tidos.

O problema central da criptogra-
fia é se bólar uma função forte contra
ataques, de forma a tornar através do uso
de uma chave, quase impossível a decodi-
ficação por estranhos — disse.

Duas empresas nacionais, a Prologo
e a Digirede, se especializaram cm fabri-
car estes circuitos criptográficos que hoje
são uma das vertentes do sistema de
defesa dos grandes bancos ou empresas
que trabalham com computadores.

Com larga experiência no assunto,
depois de viver nos Estados Unidos,
Terada não desdenha por nenhum mo-
mento a possibilidade de alguém, "com
razoável conhecimento técnico, um mi-
crocoinputador e perseverança, penetrar
nos sistemas de transmissão de dados".

É preciso não esquecer nunca que
o computador pode tanto ajudar o moci-
nho como o bandido — lembrou.

PERFIL DO MELHOR

TELEX DO PAÍS. veja porque o
TELEX ECODATA PODE ENCARAR OS OUTROS DE FRENTE.

Sua memória de 8192 caracteres dispensa
o uso de fita.
É o telex mais barato do mercado brasileiro.
Como todas as mensagens sáo impressas.

MODELO EL 5010

a mensagem documentada evita
mal-entendidos.
Proporciona rapidez na troca de informações

pelo menor custo.
Possui inúmeras aplicações: pedido de
reposição e confirmação de recebimento de
material, ordem de pagamento, reserva de
hotéis, fornecimento de preços de seus
produtos, remessa dè relatórios, etc.Obtém qualquer tipo de informação: desde
informações do mercado de ações, no Brasil
e fora do país, até o preço de qualquermercadoria.

• E pode até ser usado para mandar um
telegrama ou enviar uma mensagem paraum navio, em qualquer parte do mundo.

VENDAS • LEASING
ALUGUEL
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O bom gosto é seu.

A qualidade é Sears.
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Estante modulada Munique
em cerejeira

Módulo terminal
em U

De CzS 329,00 por
c» 279,00
Módulo H

Do CzS 859,00 por
COQ 00CzS Doa,

Módulo c/mesa
90cm

De CzS 1.699,00 por
cz$ 1.399,00

Módulo c/mesa
120cm

De CzS 1.899,00 por
c* 1.559,00

Conjunto
Diamante, com

estrutura em
pinus

Sofá 3 lugares
De CzS 4.890,00 por

O OQn 00czs o.OÍJU,
Sofá 2 lugares

De CzS 3.190,00 por
czs 2.590,00

Poltrona
De CzS 2.090,00 por

00CzS 1.690, ffSI h

Poltrona
Probel TV
Position

reclinável e
de balanço

De CzS 8.590,00 por

Cz$ 7.290,00

Conjunto
Asturia, com
revestimento

xadrez
Sofá 3 lugares

De Cz$ 4.290,00 por

czs 3.690,00
Sofá 2 lugares

De CzS 2.990,00 por

czs 2.590,00
Poltrona

De CzS 1.990,00 por

czs 1.690,00

Conjunto Folding, em marfim

879,00
esa

De CzS 1.059,00 porCzS
Cadeira iirQ 00
De CzS 559,00 por CzS

Cadeira Diretor, em várias
cores

De
CzS 899,00 por CzS 699,'

00

i\\
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Cama Reserva'dobrável.
Várias cores.

769,00De Cz$ 899,00 por CzS

Poltrona
Biônica em

couro
De Cz$ 2.590,00 por

1.990,00

Conjunto Vegas, revestido
em tecido Jacquard

CzS

Sofá 3 lugares
De CzS 5.390,00 por
Sofá 2 lugares
De CzS 4.390,00 por
Poltrona
De CzS 3.090,00 por

czs 4.590,00

3.690,00

2.590,00

CzS

CzS

Conjunto Califórnia, com
revestimento estampado brilhante

« 7.790,00

ca 6.290,00

4.390,00

Banco-escada.
com armação

tubular
De Cz$ CQQ 00
759,00 porCzS

Sofá 3 lugares
De CzS 9.190,00 por
Sofá 2 lugares
De CzS 7.490,00 por
Poltrona
De CzS 5.390,00 por

Porta-papel e condimen-
tos, com avental
De 1"7Q 00Cz$ 219,00 porCzS 1/3,

Tábua de carne, com 3
panos de prato
De 100 00
CzS 129,00 porCzS IUJ/

Bandeja cônica, com 2
panos de pratoDe QQ 0ÒCzS 109,00 por CzsO«7,

CzS

Sears, agora também no Plaza Shopping Niterói.

04
Sears

Botafogo BarraShoppmg
Plaza Shopping Niterói

Satisfação garantida
ou seu dinheiro de volta
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À máquina, mais estreita que o normal, foi projetada para transitar em florestas e carregar troncos

O trator é usado para puxar carreta
e o novo jipe para trabalhos agrícolas
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GERAM

Ò tempo está passando...
0 que você está fazendo para, Junto
com seus filhos, enfrentar essa e ou-
trás crises?
você sabe usar um mlcrocomputa-
dor? Sabe como ele pode lhe ser útil,
o quanto custa, aonde comprar um,
como se Informar melhor para colo-
car a informática a seu serviço?
um sistema básico de informática
para você usar no trabalho ou em ca-
sa, contribui com recursos que pa-
gam o seu próprio custo em pouco
tempo.
Além de recuperar o Investimento
feito você ainda tem um lucro real
que nenhuma Inflação come. 0 micro
gera receitas para você.
Se neste momento, você está com

TK 3000 II "e" COMPLETO
64 Kb de memória
(expandível até 1Mb)
Vídeo
Drive de-dlsco sllm
Teclado c/caracte-
res da língua por-
tuguesa
Pronta entrega
Curso básico grátis,
aos sábados

grandes incertezas é hora de tomar
uma grande decisão: venha até a Mi-
crosoluçao.
Vamos lhe Introduzir no mundo da
Informática, falando uma língua que
você entende. Responderemos suas
perguntas e lhe daremos novas Infor-

mações para que você possa nos fa-
zer mais perguntas e aprender, va-
mos orientar você.
Este é o melhor momento para voce
colocar a informática na sua vida. TO-
me a decisão de fazer isso agora, ou
deixe que outras pessoas continuem
a perceber o caminho certo antes de
você.

M&iA> SULUS-ãÚ'
INFORM/ínCA

Antes, durante e depois.
R Visconde de Pirajá, 580/loja 226 • Ipanema

Tels.: PABX 239.0191 e 259.7346
Rio de Janeiro - RJ.

Plantão aos sábados até às 20:00 hs e dias
úteis até às 22:00 hs.

WHISKIES ESCOCESES
BALLANTINE'S8anos  cx.12gfs.c/estojo
BAlLANTINE'S8anos  cx.12Its.c/estojo ......

,> BLACK&WHITE  cx.12 litros
. BUCHANAN'S  cx.12 Its. c/estojo
:/. CHIVAS REGAI  cx. 12 gfs. c/estojo
ÍCUTTYSARK  cx.12 gfs

t:CUTTYSARK  cx.12 litros
jjÉOIMPLE  cx.12 gfs. c/estojo

-gí' DIMPLE  cx.12 Its. c/estojo
^$HAIG  cx.12gfs
>$HAIG  cx.12litros
RíJ&B  cx.12gfs
ftj&B  cx.12litros

&5f J & B15 anos  cx.06 gfs. c/estojo
IfipWALKER-BLACK LABEL  cx.12 Its. c/estojo

1*J.WALKER-RED LABEL  cx. 12 gfs. c/estojo
yí* J.WALKER-RED LABEL  cx.12 Its. c/estojo
vjí^SWING 12 anos  cx. 12 gfs. c/estojo

VINHOS FRANCESES - CAIXA COM 12 GARRAFAS' :> COTES DU RHONE ROUGE1985 (VIGNERONS ARDECHOIS)
-COTEAUXDE L'ARDECHE BLANC DE BLANC1985

MEDOC ROVGE1983 (Mareei Quancard)
CHATEAUCABRIAC ROUGE
CHATEAU VIEUX BOURDIEU1982 ROUGE (Mareei Quancard)
CHATEAU BAUVALON ROUGE 1981 (Mareei üuancard)
BOURDEAUXSELECTION ROUGE 1983
CHATEAU BARBE BLANCHE ROUGE
LEGRANDBARON BLANC 1984
LE GRAND BARON ROTHSCHILD1984 Rouge
MOUTON CADET PHILIPPE ROTHSCHILD BLANC 1985
GEWURTZTRAMINER1983 (BAYER)
SAINT EMILION1983 ROUGE (DULONG)
MEDOC 1983 ROUGE(DULONG)
VINHOS ESPANHÓIS - CAIXA COM 12 GARRAFAS
MARQUESDE RISCAL—TINTO OU BRANCO
VINHOS ÍTAUANOS - CAIXA COM 12 GARRAFAS
ORVIETTO BRANCO
BAROLL01980 TINTO
CHIANTIRUFFINO EMPALHADO-CX. 12 LITROS
CORVO TINT01984
VALPOLICELLA BOLLATINTO

CzS
CzS
Cz$
CzS
CzS
Cz$
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS

chegar
chegar

CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS

9.480,00
11.280,00
11.280,00
19.800,00
15.120,00
9.480,00

11.280,00
15.600,00
19.800,00
9.480,00

11.280,00
9.480,00

11.280,00
9.900,00

23.320,00
9.480,00

11.280,00
22.560,00

2.340,00
3.600,00
3.510,00
3.510,00
3.2CO.OO

11.700,00
5.310,00
5.310,00
7.110,00
5.900,00
3.900,00
3.800,00

CzS 3.330,00

VINHOS PORTUGUESES DE MESA - MADUROS - CAIXA COM 12 GARRAFAS
DÃO VICE-REI TINT01980 (exclusivo)
DÀO VICE-REI BRANC01980 (exclusivo)
BAIRRADATINT01982 (exclusivo)•- RESERVADO CONDADO- BRANCO OU TINTO (exclusivo)

-JDÃO GRÃO VASCO BRANCO
VINHOS PORTUGUESES DE MESA - VERDES - CAIXA COM 12 GARRAFAS

•ACÁCIO BRANCO
MESADO PRESIDENTE-TINTO OU BRANCO (exclusivo)
CASAL MIRANDA—TINTO OU BRANCO (exclusivo)
CASAL DA SEARA- BRANCO (exclusivo)
VINHOS CHILENOS - CAIXA COM 12 GARRAFAS
CONCHAYTOROCABERNETSAUVIGNON TINT01984
CONCHAYTOROSEMILLON BRANC01985
VINHOS DO PORTO - CAIXA COM 12 GARRAFAS
ADRIANO RAMOS PINTO
ADRIANO RAMOS PINTO BRANCO SECO•BORGES SUPERIOR TAWNY
BORGES BRANCOSECO
BORGES LÁGRIMA CRISTHI
BORGES SOALHEIRA 10 anos
BORGES RONCÀO 20 anos
BORGES RUBY
D.JOSÉ

CzS
CzS
CzS
CzS
CzS

' 
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS

CzS
CzS
CzS
CzS

CzS
CzS

CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS

2.860,00
6.600,00
3.690,00
3.510,00
3.330,00

1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00

1.000,00
990,00
990,00
990,00

840,00
840,00

3.780,00
3.780,00
3.564,00
3.564,00
3.564,00

13.800,00
18.200,00
3.564,00
3.564,00

VINHOS ALEMÃES - CAIXA COM 12 GARRAFAS - MARCA MATTHIAS GORGEN
LIEBFRAUMILCH QUALITATSWEIN 1985(Rhein) CzS
OPPENHEIMER KROTENBRUNNEN1985 (Rhein) CzS
BEREICH NIERSTEIN1985 (Rhein) CzS
MOSELBLUMCHEN1985 (Mosel) ache gar
OPPENHEIMER KROTENBRUNNEN KABINETT1985 (Rhein) ache gar
OPPENHEIMER KROTENBRUNNEN SPATLESE1985 (Rhein) ache gar
NIERSTEINER GUTES DOMTAL KABINETT 1985 (Rhein) a che

^MIERSTEINER GUTES DOMTAL SPATLESE 1985 (Rhein) a che
BEREICH BERNKASTELQBA1985 (Mosel) a che

á ZELLER SCHWARZE KATZ RIESLING1985 (Mosel)
BERNKASTELER KURFURSTLAY KABINETT RIESLING1983 (Mosel)  a che

1.400,00
1.600,00
1.500,00

\KLUSSERATHERST. MICHAEL KABINETT RIESLING 1983 (Mosel).
BERNKASTELER KURFURSTLAY SPATLESE RIESLING 1985 (Mosel)
KLUSSERATHERST. MICHAEL SPATLESE RIESLING 1985(Mosel)

"-"BERNKASTELER KURFURSTLAY AUSELESE RIESLING 1983 (Mosel)' P1ESPORTER MICHELSBERG AUSLESE RIESLING 1983 (Mosel)
- TRITTENHEIMERAPOTHEKE AUSLESE RIESLING 1983 (Mosel)

v CHAMGNES IMPORTADAS - CAIXA COM 12 GARRAFAS
'POMMERY BRUT ROYAL (francesa)
VODKAS IMPORTADAS
STOLICHINAYA (russa)  cx.20/2 litros
WIBOROWA (polonesa)  cx. 12 gfs. de 750 ml
WIBOROWA(polonesa)  cx.24/2 litros

. DIVERSOS—AGUARDENTES—POIRE WILLIAM ou FRAMBOISE  unit.
r AZEITE FRANCÊS—PLAGNIOL lata de 1.000ml  unit.
t PLAGNIOL lata de 500ml  unit.
i BRANDY-FUNDADOR DOMECQ  unit.
8 COGNAC-REMY MARTIN  unit.

GIN—GORDON ou TANQUERAY  unit.
! JEREZ—TIO PEPE  unit.
I LICORES—BEIRÃO (porgutuès) unit.
ü CASSIS (francês) litro  unit.
! CHARTREUSE (espanhol)  unit.
5 DRAMBUIE (escocês) unit.
j FRANGELICO (italiano)  unit.
< WHISKIES NACIONAIS: CAIXA 12 LITROS
j LONGJOHN
t NATU NOBILIS
; TEACHER'S -.
j VAT69
« CHAMPAGNES NACIONAIS - CAIXA COM 12 GARRAFAS' 

DE GREVILLE BUTou DEMI-SEC
! M.CHANDON BRUT
! VINHOS NACIONAIS "ALMADEN"
! CABERNET SAUVIGNON ou PINOT NOlFi (Linha Ouro) - cx. 06gfs
J CHARDONNAYou PINOT BLANC (Linha Ouro)-cx. 06gfs
i GEWURTZTRAMINER (Linha 0uro)-cx.06gfs
¦ SEMILLON BLANC (Linha Brancakx. 06 gfsSAUVIGNON BLANC (Linha Branca)-cx. 06 gfs
I SAINT EMILION (Linha Brancakx. 06gfs
I VINHOS NACIONAIS - CAIXA COM 12 GARRAFAS
i CHATEAU CHANDON-tinto ou branco
! FORESTIER—tinto ou branco

FORESTIER PRINCE NOIR e BLANC
FORESTIER RESERVA PETIT SYRAH

I FORESTIERRESERVAGEWURZTRAMINER
I FORESTIER RESERVA SAUVIGNON ou SYLVANER
| FORESTIER RESERVA CABERNET SAUVIGNON
| KATZWEIN—branco
J LEJON—branco

LIEBFRAUMILCH—branco
» BADENBERG SPATLESE—branco suave
I ESCHESCH RIESLING branco
; ESCH ESCH ROSENGARTEN branco

ESCHESCH BADENBERG branco
i WEINZELLER branco

HAUSERWEIN branco
KASTELWEIN branco
VERDELLO branco
ZAHRINGER'S branco
DIVERSOS
CAMPARI—caixa com 12 litros
COINTREAU—caixa com 12 garrafas

gar
gar
gar

CzS
gar
gar*

CzS
CzS
CzS
CzS
CzS

.600,00'

3.980,00
3.980,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00

CzS 14.175,00

i

CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS

CzS
CzS
CzS
CzS

CzS
CzS

CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS

CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS
CzS

. CzS
CzS

7.840,00
8.640,00
9.900,00

990,00
160,00
89,00

297,00
1.950,00

900,00
555,00
820,00
820,00
850,00
980,00
790,00

4.990,00
2.990,00
4.990,00
4.700,00

1.668,00
1.668,00

790,00
790,00
790,00
790,00
790,00
790,00

890,00
890,00
890,00

1.490,00
1.490,00
1.490,00
1.490,00

595,00
1.495,00

595,00
1.495,00
1.495,00
1.495,00
1.495,00

595,00
595,00
595,00
595,00
595,00

1.690,00
2.790,00

TODOS OS PEDIDOS ESTÃO SUJEITOS À CONFIRMAÇÃO DE ESTOQUE.
NOS PREÇOS JÂ ESTÃO INCLUÍDAS AS DESPESAS DE FRETES PARA CAIXAS

FECHADAS.
VENDEMOS TAMBÉM CAIXA SORTIDA DE TODOS OS PRODUTOS DESTA LISTA
EM NOSSA LOJA TEMOS OUTRAS VARIEDADES ALÉM DOS PRODUTOS

J ' CONSTANTES DESTA LISTA.

J. 
ftJjJllda). Impoítaçõçà ftía.

RUA BUENOS AIRES, 25
Telex n° 36862 JMST BR

253 - 5888

PREÇOS
VÁLIDOS

ATÉ FESTAS
DE REIS

Fotos da empresa

Engesa entra também em atividades civis

Jaime Matos

São Paulo — A mais notória indústria
brasileira de material bélico, a Engesa está
partindo firme para trccar gradualmente o
uniforme de campanha por pacíficos trajes
civis. Via uma agressiva política de comercia-
lização, a empresa pretende, a médio prazo,
equilibrar o faturamento (estimado em algum
ponto entre os 500 milhões 600 milhões de
dólares neste ano) em exatos 50% para artigos
militares e outros 50% para produtos da área
civil, nos segmentos de transportes, agricultu-
ra, prospecção de petróleo e eletrônica profis-
sional. Há obstáculos a vencer, mas a cabeça-
de-praia parece seguramente ancorada, pois
um terço da receita provém de atividades da
área civil.

Não se trata dc uma guinada brusca, mas
é de certa forma até uma volta às origens.
Surgida em 1960, sob a razão comercial de
Matrix, dedicava-se exclusivamente à produ-
ção de equipamentos de prospecção dc petró-
leo, como bombas para poços e cavalos mecâ-
nicos; devido às condições contratuais, segun-
do as quais os equipamentos tem que ser
entregues nos locais ae perfuração, desenvol-
veu veículos especiais para enfrentar as condi-
ções geralmente hostis desses locais. Tais
unidades foram a matriz para o desenvolvi-
mento da linha de veículos militares — de
jipes e caminhões blindados, que desponta-
ram no fechado mercado mundial na década
de 70.

Veículos civis
Essa parte visível da Engesa, a de veícu-

los civis, não se assemelha a nenhuma linha de
consumo, pela própria natureza da mercado-
ria. São cinco linhas de veículos civis, mas
todos de alta potência e, como requerem alto
investimento — trafegando na faixa de 620 mil
a 1 milhão 800 mil cruzados — em grandes
projetos. Os tratores, por exemplo, destinam-
se a preparo e cultivo de solos em proprieda-
des extensas, ao uso industrial e ao serviço
florestal.

Neste, último, há um modelo de design
apropriado, mais estreito, para transitar entre
árvores em florestas artificiais, dotado de
guindaste com o qual se autocarrega com os
troncos derrubados pelos lenhadores.

Como informais promotores de vendas
dos tratores, a Engesa conta com os agriculto-
res gaúchos que trocam as terras nativas pelo
desbravamento da fronteira agrícola do país.
Tais agricultores geralmente vendem propric-
dades altamente valorizadas e com o dinheiro
apurado podem comprar glebas mais vastas ao
norte. Nessa mudança, eles levam os tratores
pesados, não só pelo fato de a mecanização
ser um dado corriqueiro na agricultura gaú-
cha, mas até por necessidade, pela falta da
mão-de-obra nas novas regiões.

"O desenvolvimento da agricultura é um
fato irreversível no Brasil, e vamos crescer
juntos", entusiasma-se o engenheiro Antonio
Carlos Novaes Romeu, diretor de produção
da Engesa.

"Gradativamente os usuários estão se
conscientizando das vantagens de se utilizar
uma máquina grande em substituição a cinco
pequenas. Essas, apesar do preço unitário
menor, ficam mais caras, pois demandam
cinco tratoristas em lugar de um, gastam mais
combustível e assistência técnica.'

É na linha de jipes, contudo, que a
empresa vai dar a grande acelerada em 1987.
A partir de fevereiro, a produção mensal vai
bater nas 120 unidades. O número pode
parecer modesto, se comparado aos da indús-
tria automobilística, mas é marcante no mix
de produtos da Engesa. Esse jipe (hoje ao
custo de CzS 214 mil a 230 mil, conforme o
modelo) é a versão civil do "EE-12", usado
por vários exércitos em todo o mundo e está
no mercado há apenas um ano, voltado para
propriedades agrícolas e empresas de cons-
tração.

A ofensiva civil não se esgota nos veícu-
los. "De todas as linhas onde atuamos só a dos
transportes ferroviários permanece estável;
todas as demais mostram tendências de cresci-

mento", diz Romeu. Ou seja, as alternativas
são desenvolvidas dentro das próprias fábri-
cas. Se um dos braços da companhia, a FNV,
com fábrica em Cruzeiro, emperra de um lado
por_ falta de novas encomendas de vagões
ferroviários, compensa de outro, utilizando
sua capacidade para fundir peças de aço para
terceiros ou para a fabricação de rodas para
caminhões.

Alta tecnologia
Mas é nos campos de alta tecnologia que

a empresa bota suas maiores fichas. A área
eletrônica, por exemplo, dedica-se à fabrica-
ção e aperfeiçoamento de delicados compo-
nentes para aviões — equipamentos de comu-
nicações e de navegação. Nessa área desen-
volvem-se também linhas de produtos dc
segurança patrimonial, entre os quais se so-
bressaem os sistemas para controle de circula-
ção de pessoas por edifícios inteiros, nos quais
o cartão magnético substitui as chaves para
abrir portas.

O desenvolvimento das linhas de produ-
ção da área civil está exigindo investimentos
pesados, que a empresa não quantifica, si-
tuando-os apenas em "parte importante do
faturamento'. É lenta a maturação de qual-
quer plano de ampliação tanto dc linhas
existentes quanto de novos produtos — em
prazo nunca inferior a dois anos. "Se duplicás-
semos a produção de vários itens, poderíamos
continuar vendendo tranqüilamente", afirma
Romeu. "Mas há restrições à elasticidade da
procura, tanto no setor dc equipamentos
quanto no de matéria-prima."

O fator mão-de-obra não tem perturba-
do os planos da empresa, apesar da cspeciali-
zação exigida (dos 10 mil 500 funcionários,
mais de 10%, ou 1 mil 500, são engenheiros).
A seleção, contudo, é rigorosa. Mesmo por-
que o empregado contratado passa por um
período de estágio e treinamento longo, de 3 a
4 meses, antes ae tomar seu posto na linha de
produção, 

"e felizmente, temos uma baixíssi-
ma rotatividade de pessoal", finaliza Romeu.
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Cultura do bicho-da-seda vive

tempos difíceis em São Paulo

Lucianópolis, SP — Fotos de Fernando Pereira^"" fHI¦ÉP  1'
¦1
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Marco Antonio Antunes

São Paulo — O discurso do governo
no sentido de que a agricultura é prioritá-
ria não convence a maioria dos produto-
res rurais. Em particular os sericultores,
que se dedicam à paciente cultura do
bicho-da-seda, vítimas como os demais
agricultores de uma rígida política de
preços mínimos há mais de três anos e,
agora, do mal do ágio. A situação é mais
grave no estado de São Paulo, cujas
terras cansadas e sem trato diminuem a
produtividade, fazendo nascer no Norte
do Paraná um novo e vigoroso pólo
produtor.

A região mais afetada no estado é a
de Bauru, até poucos anos considerada o
maior centro sericultor da América Lati-
na. Os mais prejudicados são os micro,
pequenos e médios produtores — respon-
sáveis pela maior parte da produção na-
cional de casulos verdes dos quais mais de
20% abandonaram a atividade. Além da
diminuição da oferta de matéria-prima
para as indústrias de fiação e tecelagem
de seda, o problema afeta as exportações
do setor e cria um preocupante problema
social.

Fim do sonho
Lino Sanches Valverde, pequeno se-

ricultor de Lucianópolis, perto de Bauru,
como tantos de seus vizinhos já fizeram,
está prestes a vender sua pequena pro-
priedade de seis alqueires, cultivada com
café e amoreiras — de cujas folhas se
alimentam o bicho-da-seda —, porque
não consegue a cada safra dinheiro sufi-
ciente para aplicar na melhoria da ativi-
dade principal. Seus 750 pés de café estão
mirrados, em comparação com os de
algumas das grandes propriedades próxi-
mas, cujos donos não dispensam, como
ele, o correto tratamento do solo e das
plantas, justamente por serem grandes e
diversificarem suas culturas."O governo fixou o preço mínimo do
quilo de casulos verdes (jovens) em Cz$
20,55, o que é um absurdo", queixa-se
Valverde. Na verdade, as indústrias de
fios — a grande maioria multinacionais
japonesas, que dominam o setor em todo
o mundo — resolveram elevar o preço de
Cz$ 24,23 para Cz$ 25,75 o quilo do
casulo com um teor de 15% de seda.

Se nada mudar, esse e outros serieul-
tores da região, incluindo os de Galia,
Duartina, Lucinópolis, Avaí, Carbrália
Paulista, Lins e Getulina não terão outra
saída se não vender suas pequenas pro-
priedades, abrindo caminho para a for-
mação de novos latifúndios, numa área
cm que ainda há muitos minifúndios. Irão
engrossar nas cidades os contingentes de
bóias-frias.

Esse temor é manifestado por José
Yamaguti, prefeito de Lucianópolis e

presidente da comissão técnica de serieul-
tura da Federação da Agricultura do
Estado de São Paulo (Faesp). Dono dc
bem tratados 90 alqueires no município,
ele não advoga em causa própria, segun-
do garante. Afinal, como grande produ-
tor, pode dar-se ao luxo de possuir uma
bem tratada lavoura de café, criar coe-
lhos e vacas leiteiras.

Yamaguti ainda cultiva amoreiras,
para garantir o funcionamento de duas
sirgarias ou ranchos, onde as larvas do
bicho-da-seda (Bombix mori) são
cuidadosamente alimentadas com as fo-
lhas dessa planta, até construírem cada
uma seus próprios casulos com os quais se
envolvem na vã esperança de se tornarem
mariposas. Os casulos são feitos com os
fios de seda produzidos pelas larvas nos
bosques, estruturas montadas pelo ho-
mem para aninhar os casulos.

Como o sonho da Bombix mori em se
tornar mariposa termina quando ela
apronta a construção da sua cobiçada
moradia — pois é nessa fase que o casulo
é limpo e vendido às fiações — a esperan-
ça dos sericultores paulistas por dias
melhores encerra-se ao fim de cada cria-
da (de casulos), que pode variar de seis a
oito por ano. "Gosto muito desses bichi-
nhos, mas acho que vou ter que largar
tudo isso logo", diz o desestimulado
Valverde.

Mesmo Yamagutti pensa em desati-
var seus dois ranchos — barracões de
aspecto rústico, normalmente de madeira
e de chão de terra batida, que é para
garantir a umidade necessária ao desen-
volvimento das larvas — pela mesma
razão do pequeno produtor. "O preço
dos casulos não paga sequer o trato da
terra e das amoreiras, das quais só pode-mos utilizar as folhas tenras como alimen-
to das larvas. Por isso, estão intercalando
seringueiras cm meus amoreirais, que
pretendo derrubar daqui a uns três a
quatro anos", revela.

Avanço do Paraná
Entretanto, o Brasil continua produ-

zindo as mesmas 11 mil toneladas anuais
de casulos verdes — verde no caso serve
apenas para definir a idade da larva, pois
o casulo é branco como leite —, pois a
região de Nova Esperança, no Norte do
Paraná, encarregou-se de manter a pro-
dução brasileira no mesmo nível nos
últimos cinco anos. Tanto que hoje o
Paraná tem cerca de 1 mil 500 sericultores
— pequenos em sua maioria — e respon-
de por 60% da produção nacional, ou
seja, 6 mil 600 toneladas.

"Só Nova Esperança garante 52% da
produção do Paraná", conta, satisfeito,
Geraldo Demarchi, um dos pioneiros da
sericultura na região, que começou há
menos de 2 anos. Presidente da comissão
técnica dos criadores do bicho-da-seda de
Nova Esperança e regiões sericícolas do

Paraná, esse empresário qucixa-sc princi-
palmente da falta de estímulos do gover-
no ao setor. "O preço mínimo é mesmo
uma afronta", ataca.

A base do triunfo dos sericultores
paranaenses está no coopcrativismo. To-
dos são associados da Cooperativa dos
Cafeicultores e Agropecuaristas de Ma-
ringá (Cocamar), cuja maior virtude é
possuir uma fiação de fios de seda, com
produção destinada ao mercado interno.

Além da garantia de colocação do
produto, os sericultores do Paraná ainda
desfrutam de outros serviços da Coca-
mar. Ela própria desenvolve novas espé-
cies de larvas c amoreiras mais adaptadas
às condições climáticas brasileiras e divul-
ga também novas técnicas de conservação
e uso do solo. Da mesma forma, impede
em parte que as multinacionais "abusem"
dos sericultores, diz Geraldo Demarchi.

Em breve, a cooperativa estará pre-
parada para adquirir toda a produção de
casulos da região e inclusive vender os
fios preparados para as tecelagens de
seda e pretende se estruturar para expor-
tar diretamente os fios, atividade contro-
lada totalmente por multinacionais japo-
nesas, como a Kanebo, Gunsan, Bratac,
Shoei Bratac e Kobes, que exportam
cerca de 80% da produção nacional de
fios.

Os principais compradores são o pró-
prio Japão, que domina o comércio mun-
dial do produto, a Itália, a França, Ale-
manha e Estados Unidos. Segundo De-
marchi, os importadores pagam no máxi-
mo 24 dólares o quilo do fio de seda
brasileira (considerado um dos melhores
do mundo) e o revendem, "muitas vezes
às próprias matrizes no exterior", por até
80 dólares.

Esses fios tornam-se cm seguida ain-
da mais valiosos ao se transformarem em
finíssimas sedas italianas, francesas ou
japonesas, importadas pelos próprios
brasileiros, causando ao país grandes pre-
juízos em termos de valor agregado. É
claro que indústrias instaladas no Brasil,
entre elas a Rhodia, também produzem
finas sedas e usam o fio raro para uma
nobre mistura com o algodão, tornando o
tecido mais bonito e resistente. Porém,
nenhuma consegue, por falta de tecnolo-
gia, produzir as estampas em seda dos
italianos.

— Até nisso o governo não ajuda —
reclama novamente Demarchi — pois
existe um contingenciamento que privile-
gia as multinacionais que dominam a área
dos fios, cm detrimento dos interesses
nacionais. Por isso, estamos criando uma
comissão de alto nível, integrada basica-
mente por produtores, para examinar
essa e outras questões. Pretendemos via-
jar também para os países produtores,
inclusive a China — maior produtor mun-
dial de fios — para ver dc perto como são
esses mercados.
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José Yamaguti
(ao alto) preside

a Comissão
Técnica de

Sericultura da
Faesp, mas diz

que poderá
desativar seus

ranchos de
produção de

casulos pois o
preço mínimo Hg...

fixado pelo
governo (Cz$
20,55 o quilo)
não compensa

ATENÇÃO F0RMÂND05 DE 86

BOLSAS DE ESTUDO PARA QUEM DESEJA

TRABALHAR NA ÁREA FINANCEIRA

Se você. em 1986, concluiu o curso de Eco-
nomia. Administração. Contabilidade. Direito.
Engenharia, Estatística. Física ou Matemática
poderá fazer, a partir de março de 1987, intei-
ramente de graça, um curso teórico/prático, de
características inéditas, que visa formar profis-
sionais para a área financeira.

Quem vai proporcionar esta oportunidade
única, para você, é o CODIMEC - Comitê de Divul-
gação do Mercado de Capitais, que, nos últimos
anos. em convênio com a FGV - Fundação Getú-
lio Vargas • e com o IBMEC - Instituto Brasileiro
de Mercado de Capitais -, obteve excelentes re-
sultadoscom seus dois primeiros cursos. Seus 80
formandos foram rapidamente absorvidos por

instituições do mercado.
A primeira etapa do processo que selecio-

nará 40 bolsistas será uma prova de suficiência
acadêmica em português e matemática, no dia
06/01/87.

Se você aceita um desafio, inscreva-se. gra-
tuitamente. até 19/12/86.0 Mercado de Capi-
tais acredita no seu talento.

Para maiores informações, procure:
• No Rio de Janeiro: FGV - Fundação Getúlio Var-
gas. Praia de Botafogo, 190,10? andar, sala
1022. Tels.: (021) 551-3499. 551-3349 e
551 -1542. ramal 247, Sra. Jorgina ou Sr. Anto-
nio Carlos.

Em São Paulo: FGV - Fundação Getúlio Vargas.
Av. 9 de Julho. 2029. 5o andar - Serviço de Co-
municação. Tel.: (011) 284-2311. ramal 327. Sra.
Alice Cabral.

CODIMEC: Rua do Carmo. 7 - 5o andar - RJ.
Tel.: (021) 221 -2896. Prof. José Luiz Beheregaray.

Comitê de Divulgação do Mercado de Capitais.
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Dinheiro Vivo

Ô melhor é pagar a conta da luz no vencimento. A agilidade dos Detrans para cobrar multas. As ameaças à aposentadoria/Luís Nassif

Cartão de crédito

Com a volta da inflação, a utilização de cartões
de crédito para pagamento de suas compras volta a
ser uma alternativa financeiramente vantajosa, des-
de que a quitação das faturas correspondentes às
compras mensais seja feita na data de vencimento,
de uma só vez. Caso contrário, você terá que
financiar o saldo restante, sujeitando-se às taxas de
juros do mercado, que não estão nada baixas.

Sua economia pode ser significativa, desde que
você proceda da seguinte forma: veja a data de
vencimento da fatura de seu cartão (é a mesma
todos os meses) e efetue suas compras alguns dias
antes dela.

Suponha que todo dia 10 você deve pagar a
fatura cios gastos efetuados com o cartão. Se as
compras mensais forem feitas nessa data, você
somente desembolsará o dinheiro no dia 10 do mês
seguinte, quando receber a próxima fatura.

Mas você deve levar em conta também que o
estabelecimento comercial onde foi feita a compra
leva, em média, cinco dias para enviar as notas à
empresa que administra o cartão. Assim, você pode
ganhar até 35 dias entre a data da compra e a de seu
pagamento. Isso ocorre se, seguindo o exemplo já
citado, você antecipar suas compras do dia 10 para o
dia 5. Supondo que os preços, nos supermercados,
voltem a crescer a 5% ao mês, para cada Cz$
1.000,00 de compras, você obterá um lucro de cerca
de Cz$ 60,00.

Atualmente, operam no mercado cinco gran-
des empresas administradoras de cartões: American
Express, Credicard, Elo, Nacional e Diner's.

'»
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Renda fixa

A volta da inflação trouxe, consigo, a preocupa-
o com as taxas reais das aplicações financeiras,
enomina-sc de taxa real aquela parcela dos rendimen-

tos que supera o índice de inflação do período. Se a
aplicação rende 10% e a inflação é de 10%, obviamente
a taxa real é 0%. É a taxa real, portanto, que mede o
quanto a aplicação efetivamente cresceu no período.

Na semana passada, houve um enorme saito nas
taxas dos Certificados de Depósitos Bancários (CDB).
Pularam de 170% para mais de 200%. No entanto, se
for levado em conta o avanço da inflação nos próximos
dois meses, as taxas ainda são modestas. Para possibili-
tar um ganho real, elas teriam que ser alçadas para o
patamar de 280% a 300%.

Há dois fatores comprimindo a rentabilidade das
aplicações. Um é a própria elevação da inflação. Em
dezembro e janeiro, a inflação mensal deverá ficar
entre 10% e 12%. Outro fator são os rendimentos das
Letras do Banco Central (LBC). Segundo determina-
ção da Receita Federal, para títulos de renda fixa, o
imposto de renda na fonte incidirá sobre o rendimento
que superar a variação das LBC no período. Se a
variação da LBC for inferior à da Inflação, a tributação
incidirá sobre uma parcela maior dos rendimentos.

Para dezembro e janeiro, o mercado financeiro
está trabalhando com uma expectativa de rendimentos
das LBC de 5% a 7% — que poderá ser revista à
medida que a caderneta de poupança possa vir a ser
afetada por esses rendimentos baixos. Assim, paraempatar com a inflação do período, as taxas deveriam
estar cm 250% brutos ao ano. Para permitir empatar
com a poupança, os Recibos de Depósitos Bancários
(RDB) deveriam pagar 270% brutos ao ano e os CDB
280%. E para permitir um rendimento real de 12% ao
ano, os RDB deveriam pagar 290% de taxa bruta/ano.

A única coisa que poderá segurar a explosão das
taxas é o Banco Central manter as taxas dos LBC em
patamares irrealistas. Mas a hora é de apostar na
continuação do processo de alta das taxas.

t'/

A taxa real dos CDB
Real ano

Bruta
-AJtíQ..

180%
190%
200%
210%
220%
230%
240%
250%
260%
270%
280%
290%
300%
310%
320%

.CDB-.

-20%
-17%
-14%
-11%
-8%
-6%
-3%

0%
-2%
-4%
-6%
-7%
-9%
-11

-13%

-RDB-

-20%
-17%
-14%
-11%
-8%
-6%
-3%

0%
-3%
-6%
-9%

-12%
-14%
-17%
-20%

Como tirar vantagem

da sua conta de luz

Com ou sem inflação, o melhor mesmo é pagar sua
conta de luz na data do vencimento, ou atrasar no
máximo cinco dias, pois após esse período você corre o
risco de ter a energia elétrica de sua casa cortada.
Embora o acréscimo moratório por atraso de pagamento
seja pequeno (3% ao mês), a companhia poderá efetuar
o desligamento de sua energia a partir do primeiro dia de
atraso após o vencimento da conta.

A liberação da ordem de corte é baseada nos
seguintes parâmetros: contas de menor valor podem
levar até 30 dias e contas de maior valor apenas cinco
dias. Mas a fixação desses valores é um segredo da
Companhia de Energia Elétrica, para não haver estímulo
à falta de pagamento.

Já que atrasar o pagamento da conta de luz é uma
medida arriscada, a melhor forma de tirar vantagem
financeira, nesse caso, é economizar energia. Lembre-se
que, no último pacote econômico do governo, as tarifas
aumentaram, em média, 40% (com certeza um aumento
bem maior que terá seu salário na época de seu dissídio
coletivo).

Como economizar
Consultando a tabela você pode ver o consumo

mensal de alguns aparelhos elétricos utilizados nas
residências. Para reduzir o valor total da conta, você
deve tomar algumas providências para diminuir esse
consumo.

GELADEIRA — Coloque-a em local ventilado, sem
a encostar na parece, receber sol direto e longe do calor
do fogão. Regule sua temperatura de acordo com o clima
no verão, use temperatura mais fria; no inverno, colo-
que-a na posição frio (não muito intenso). Não guarde
alimentos (juentes no aparelho e evite deixar sua porta
aberta muito tempo. Troque as borrachas sempre que
houver vazamento de ar e escolha um modelo de acordo
com as necessidades de sua família.

CHUVEIRO — Mantenha o aparelho na posição"verão" sempre que possível e limpe periodicamente os

Aposentadoria

furinhos de saída de água. Além disso, nunca reaproveite
uma resistência queimada.

ILUMINAÇÃO— Use lâmpadas com voltagem ade-
quada à potência do local onae reside e só mantenha
acesas aquelas absolutamente necessárias.

TELEVISÃO — Desde que o aparelho esteja
ligado, seu consumo é o mesmo. A única forma de
economizar é diminuir o tempo em que permanece
funcionando.

FERRO ELÉTRICO — Acumule bastante roupa
para passar de uma só vez e utilize a temperatura correta
para cada tipo de tecido.

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA— Coloque sem-
pre a quantidade máxima de roupa permitida e a
dosagem certa de sabão indicada pelo fabricante. Limpe
o filtro com freqüência e não repita a operação enxaguar.

Com esses cuidados, segundo a Eletropaulo, você
pode economizar mais de 10% da energia consumida em
sua casa e, obviamente, diminuir o valor de sua conta de
luz.

Composigao conta de luz

Consumo Despcsa
Aparelhos mensal mensal

(Kwh) (Cz$)

Geladeira 60 42,22
Chuveiro 50 35,18
Dumina^ao 40 28,15
Lavadora,TVetc 40 28,15
Ferro de passar 10 7,04
Total 200 140,74
OBS: famfiia de cinco pessoas
Fonte: Eletropaulo

Os aposentados do país estão sob forte ameaça de
pauperização. Se não for tomada alguma providência, o
valor das aposentadorias poderá atingir, já no início de
1987, níveis inéditos de arrocho — superiores em 30% ao
ocorrido no período 81/84, quando começou o processo
de recessão, e salários e aposentadorias foram submeti-
dos a uma lei salarial fortemente penalizadora.

Os problemas do aposentados tiveram início com a
aceleração da inflação e com a aplicação das leis salariais
posteriores a 1981. A partir de 1985, com a retomada do
crescimento, os assalariados conseguiram recuperar par-
te do poder aquisitivo perdido. Essa recuperação deu-se
através de aumentos reais de salários e das antecipações
trimestrais, entre cada reajuste. Desse modo, quando
sobreveio o Cruzado, o congelamento pela média (soma-
do ao abono de 8%) permitiu resguardar as conquistas
salarais anteriores. Depois, o aquecimento da economia
se encarregaria de aumentar o valor real dos salários por
algum tempo.

Com os aposentados, nada disso ocorreu. Com a
mudança do regime, os novos governantes limitaram-se a
repor, em cada reajuste, a inflamação do período
anterior. Ou seja, durante quatro anos, os aposentados
desceram, reajuste a reajuste, vários degraus na escada
do seu poder aquisitivo. O novo governo limitou-se a
impedir que descessem mais, mas não repôs um tostão

-das -perdas anteriores. GongdouK)s-no-mais baixo-pata- -
mar a que haviam chegado.

A partir de agora com a volta da inflação, o quadro
tende a se tornar dramático. Para dezembro e janeiro, os
institutos de pesquisa estão prevendo que o custo de vida
aumentará entre 10% a 12% ao mês. A partir de
fevereiro se tudo der certo a inflação poderá se estabili-
zar num patamar não inferior a 5% ao mês.

Consumada a tentativa de manipular os índices,
apenas 2,5% ao mês (se tanto) da inflação de dezembro a
janeiro será incorporada aos reajustes. Some-se a esse
quadro tétrico, o nm dos reajustes semestrais, que fará
com que apenas em maio as aposentadorias sofram um
novo reajuste.

Na tabela, você tem os resultados desse processo.
Leia essa tabela da seguinte maneira:
Imagine uma moeda — O Cabral, digamos — que

seja absolutamente imune à inflação.

Valor nominal — é o valor em Cruzeiros (e
Cruzados) de uma aposentadoria qualquer.

Valor real — representa o poder aquisitivo daquela
aposentadoria no mês de reajuste. Veja lá: em novembro
de 1984 a aposentadoria valia, digamos, 258,64 Cabrais.
Em maio de 1985, o valor da aposentadoria no mês do
reajuste representava 271,03 Cabrais. Em maio de 1987,
poderá vir a representar apenas 181,75 Cabrais. Ou seja:
uma queda real de 30% em cima de um valor que já
havia sido achatado.

Média — representa o poder aquisitivo médio
mensal no semestre inteiro. Volte à linha Nov-84.
Significa que no período junho/84 a novembro/84 o valor
da aposentadoria representava 214,16 Cabrais por mês.
Em maio de 1986, quando o país respirava fartura e
parecia estar a caminho do paraíso, o valor médio mensal
havia caído para 205,44.

Essa queda ocorreu porque levou-se em conta,
nesse período, as pedras de janeiro e fevereiro, com a
inflação pré-cruzado. Em novembro deste ano, o poder
aquisitivo dos seis meses anteriores caiu para 199,93. E
em maio de 1987, mantidas as atuais regras do jogo, esse
poder aquisitivo mensal cairá para 151,73 — uma perda
real de 30% em relação ao período junho/novembro de
-19857

Se não se evitar esse processo, o governo estará
cometendo o mais grave atentado contra os aposentados,
desde que foi criado o instituto da aposentadoria no País.

As perdas dos aposentados

Aposentadoria 
Mes Media Nominal Real

Nov-84 52.91 258.64 214.16
Mai-85 100.01 271.03 202.95
Nov-85 170.30 256.50 215.78
Mai-86 215.77 211.29 205.44
Nov-86 215.77 187.03 199.93
Mai-87 316.85 181.75 151.73

Media: valor real semestral

PIS/PASEP

Com os velhos tempos de volta, está
sendo consumado o velho golpe contra os
participantes do programa PIS/Pasep: receber
o dinheiro completamente desvalorizado.

O novo governo jamais cogitou de corri-
gir essa flagrante injustiça, que faz com que os
cotistas recebam seus rendimentos até nove
meses depois de encerrado o exercício, sem
direito a nenhuma espécie de correção.

Tanto o PIS quanto o Pasep são pagos
com base no exercício do ano anterior. Esse
exercício conta de Io de julho de um ano até 3
de junho do ano seguinte. Não há a menor
informação sobre a maneira como são calcula-
dos os rendimentos. O que se sabe, com
certeza, é que depois que, é definido o valor
do rendimento, este fica congelado até o
exercício seguinte. Assim, quanto maior a
inflação futura, menor será o valor real sacado
pelo cotista.

O PIS é pago de acordo com a data de
nascimento do cadastrado, enquanto que o
Pasep é pago conforme o número de inscrição
dos participantes. Na tabela você tem a rela-
ção das datas de saque.

Confira na tabela as perdas do PIS/Pasep
os efeitos da inflação sobre o patrimônio dos
trabalhadores. Quem sacar seu dinheiro em
janeiro receberá apenas 72,11% do seu valor
real. Quem sacar em abril, não conseguirá
mais do que 62,29%.

Trata-se de um expurgo sensível, nos
mesmos moldes daquele aplicado contra o
FGTS e a aposentadoria.

As perdas do PIS-Pasep

SAQUE VALOR REAL
JUN-86 100,00
JUL-86  98,82
AGO-86  97,19
SET-86.....  95,55
OUT-86  93,77
NOV-86  89,64
DEZ-86  80,76
JAN-87  72,11
FEV-87  68,67
MAR-87  65,40
ABR-87  62,29

MBHMl

Multas

Os departamentos de trânsito estaduais
(Detrans) estão cada vez mais organizados na
hora de encaminhar a ocorrência de multas.
Basta cometer a infração que, em poucos dias,
você receberá pelo correio o carne para paga-
mento em qualquer agência bancária. Isso no
caso de não recebê-lo diretamente das mãos
do guarda que presenciou a infração.

Agora, com a volta da inflação, não
retribua a gentiliza na mesma moeda, pagando
a multa antes da hora. A não ser nas estradas
federais, não incide sobre essa multa juros ou
correção.

Por isso mesmo, quem paga antes da hora
entrega dinheiro de graça para o governo. De
qualquer forma, você deverá quitar esse débi-
to na hora de licenciar seu veículo, ou quando
for vendê-lo. .Dependendo da data de licencia-
mento de seu carro e do rendimento que
conseguir obter com a aplicação do dinheiro,
quem sabe essa multa sequer chegará a pesar
no seu bolso.

Confira agora, na tabela Multas de transi-
to, o valor correspondente a cada infração.

0 ?
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Rio descobre um esporte 
que faz 

bem à saúde e não tem contraAndicações

Mariúcha Moneró

E 

difícil se imaginar ura bêbe de 6 ou 7 meses se
exercitando num velocípede ergométrico ou tentan-
do acertar uma bola dentro de uma cesta a 50
centímetros do chão. Ou ainda, quem sabe, corren-
do e saltando obstáculos. Assim como também

beira o surrealismo o mais empertigado representante da casa
dos 80 anos fazendo estripulias desportivas por quadras ou
campos. Na verdade, apenas ura dos incontáveis esportes
existentes atinge a todas as idades, sem contra-indicações — a
nào ser em casos muito específicos — sem qualquer risco: a
natação.

E cada vez mais as piscinas de todo o país estão transbor-
dando de adeptos, que procuram os mais diversos resultados no
esporte: a cura para certas deficiências respiratórias, momentos
de lazer, uma forma de manutenção física e até uma terapia
mental, feita dentro d'água, enquanto pernas e braços batem
sincronizadamente enquanto deslizam mansos e seguros.

Não há um grupo específico que se dedica à natação.
Ambos os sexos, em todas as idades, procuram o esporte,
considerado como o mais completo. Uma tese que certamente
Platão confirmaria. Afinal, em suas citações consta a lei de
número 689 do Parlamento Grego, que dizia: "Todo cidadão
educado deve saber ler e nadar", como bem lembra o professor
Rômulo Noronha, em seu livro Nadar é preciso, na segunda
edição.

Mestre de alunos ilustres, como o candidato a governador
do Rio de Janeiro, Fernando Gabcira, autor do prefácio do
livro de Rômulo, o professor do Flamengo, tricampeão brasilei-
ro de juvenis, é um empolgado pelo esporte que ensina:

Nós viemos do meio líquido. Talvez por isso as pessoas
queiram desvendar os mistérios da água. Quem sabe assim
pintem recordações do ventre da mãe? O contato com o meio
líquido mexe com o inconsciente.

Mas Rômulo não dá aulas apenas para os bravos e
esforçados nadadores que conquistam os títulos para o Flamen-
go. Ele orienta ainda os participantes do projeto Pague e Nade,
do Flamengo. Um projeto que coloca cinco horários — três
matutinos e dois noturnos — à disposição dos sócios, na piscina
olímpica, para iniciação na natação, aperfeiçoamento ou sim-
plesmente exercícios livres. Por Cz$ 80,00, qualquer sócio do
clube pode nadar nas mesmas águas que já serviram de palco
para as quase perfeitas braçadas da maior estrela da natação
brasileira, o ex-recordista mundial Ricardo Prado.

Cerca dc 300 adultos nadam pelo menos três vezes por
semana no Flamengo, que reúne, entre jovens e mais velhos, 2
mil 500 freqüentadores de suas piscinas. Entre elas está Norma
Foradini, de 34 anos, grávida de 8 meses.

As manhãs de segundas, quartas e sextas-feiras são sempre
iguais para Norma. Ela sai de sua casa, no Jardim Botânico, e
vai andando até o Flamengo, na Gávea, para 45 minutos de aula
de natação. Foi um caso de identificação, segundo afirma
Norma. A corrida, a ginástica, outros esportes, não faziam sua
cabeça. A saída foi a água:

Eu transpiro muito e na água náo acontece isso. E um
esporte que se adapta ao nosso clima tropical e, além de tudo,
funciona para mim como uma terapia. Quando saio da piscina
sou outra pessoa.

A natação foi indicada pelo próprio médico que acompa-
nha a primeira gravidez de Norma como uma boa ajuda para
oxigenar o seu organismo e o do bebê. E a futura mãe não se
arrepende nem um pouco. Ela mostra os pés e as pernas sem
inchaço algum, e o físico mantido, apenas com a barriga, sem
gorduras ou flacidez, "apesar do apetite voraz".

O médico Paulo Oliviere, especialista em medicina despor-
tiva, destaca a natação para os bebês e crianças. O esporte ajuda
o crescimento, acompanhado de uma boa alimentação, além de
ser muito bom para as articulações.

Um trabalho para bebês é muito válido se for feito com
critério. Vai ajudar no desenvolvimento da criança e ao mesmo
tempo criar a autodefesa, essa criança acostumada dentro

Natação, atividade

que 
avança e 

quebra

barreiras da idade
Foto de Viviane Rocha
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d'água desde cedo, que vai aprender a nadar, não vai mais
correr o risco de se afogar.

A autodefesa é apenas um dos motivos que levam as mães
a inscrever seus filhos nas aulas de natação. Alguns deles são
levados às piscinas por problemas de asma, bronquite e
deficiência motora, mas a maioria vai atrás dos benefícios totais
da natação, do desenvolvimento, dos filhos.

Tocas e sorteio
A aula dos bebês e crianças entre 3 e 5 anos no Swim

Ccnter, em Botafogo, mais parece um horário de recreação,
com mil brincadeiras e diversões. Os bebês só são admitidos
depois dos 6 meses, quando já criaram seus próprios anticorpos
e não sofrerão qualquer risco de contaminação ao usar a mesma
piscina de outras crianças, como explica a professora Loreli
Dutra, de 24 anos, cinco deles dedicados aos pequeninos
alunos.

A Swim Center reúne 68 bebês, atendidos por 16 professo-

res, três vezes na semana. Vagas para o próximo ano, nem
pensar. Apesar dos insistentes pedidos das máes, a coordenado-
ra Loreli já não tem mais como aceitar novos alunos.

Sylvia Dodsworth Penna, no entanto, não desiste. Luta
por uma vaga para a irmã de seu filho mais velho, Marcelo, de 2
anos, que já nada há nove meses. Patrícia, de 5 meses, não vc a
hora de poder entrar na piscina, nos braços dos professores,
enquanto Sylvia aprecia do lado de fora os progressos e
evoluções dc Marcelo:

— Ele agora já mergulha sozinho, bate os pés segurando a
prancha. Ele adora a natação. Por isso quero que a Patrícia
também entre.

Depois de 3 anos, as crianças vão para a turma dc
aprendizado, deixando a fase de adaptação. Aí, a festa é total.
Elas brincam dentro de banheiras plásticas, chamadas de
"barcos" pelos professores, e com as espadas coloridas do He-
man. O frison é geral cada vez que o professor anuncia quem
será a estrela da próxima brincadeira: a vaga é decidida no

sorteio. As toucas de cada aluno vão para um balde e a que fojç.%
pega pelo professor indicará o escolhido. Difícil é saber crft.Ji
quem acreditar quando se pergunta quem é o dono da preciosa
touquinha. ' ;

Apesar de ser um trabalho difícil, mais psicológico do que j
qualquer outra coisa, Loreli Dutra não troca por nada:

Você ter a oportunidade de botar um bebe na água, jrodando braço, batendo perna, dando a ele tonicidade museu-
lar, é supergratificante. Me identifico muito com as crianças.

Em certos casos, mães e filhos nadam juntos. É assim com
a atriz Alcione Mazzeo, de 34 anos, que começou a nadar
porque levava seu filho Bruno para a aula no Flamengo e, i
enquanto esperava, lia os jornais. Certo dia, Alcione achou que i
seria muito melhor gastar seu tempo praticando o esporte !
tembém. Não teve dúvidas: meteu o maiô, se inscreveu na aula I
de adultos e nunca mais parou. jAcho a natação a coisa mais importante para a saúde. j
Musculação na minha opinião é uma violência. Então, por que 1
não nadar para manter o físico cm forma? Além de tudo, a <
natação é um esporte que relaxa. Meu único arrependimento é
não ter começado antes.

Alcione Mazzeo é apenas uma das muitas estrelas que
freqüentam a piscina do clube. Por lá aparecem ainda Maria
Padilha, Monique Evans, Cláudio Corrca e Castro, Reginaldo
Faria, Ronaldo Bastos e muitos outros.

Um tanto mais velha, mas com o mesmo entusiasmo pela
natação, a colega de turma de Alcione, Marília Benício dos
Santos, de 66 anos, foi outra que descobiu os encantos da
natação. A convite de uma amiga, Marília se inscreveu na aula.
Depois de um ano ela continua, apesar de a amiga já ter
abandonado a piscina há algum tempo.

Para mim é uma realização. Foi uma descoberta ma-
ravilhosa. Sinto que faço hoje em dia coisas que não fazia
quando jovem, graças à natação. Outro dia chegei a nadar 300
metros, foi demais — revela empolgada a autora dc dois livros
de crônicas já publicados, O Carrossel e O Arco-íris.

Mas nem só de lazer vivem os mais velhos dentro d'água.
Sílvio Kelly dos Santos, de 51 anos, ex-nadador, preside a
Associçaão Brasileira de Masters de Natação, que congrega 726
sócios em todo o Brasil e também na Argentina. Sócio número 1
e um dos fundadores da associação, há dois anos, Silvio se
atirou na idéia do Masters e hoje náo passa mais sem suas
nadadas.

Sentia falta do esporte. Depois de começar a nadar com
9 anos e parar aos 23, depois de passar também pelo pólo
aquático, não fazia mais nada. Em junho de 80 soube que havia
competições de masters e aí voltei coma maior força.

Sílvio participou com mais 3 mil 500 nadadores do Mundial
do Japão, quando o Brasil ganhou 19 medalhas de ouro e fez
alguns recordistas mundiais, como Maria Lenk, lio Monteiro da
Fonseca, Rômulo Arantes Júnior, Marco Mattiole, George
Pavetiti, Mareio Bivar, Luís SLmi e Cândida Gandolfo.

E Maria Lenk. de 72 anos, é um dos maiores símbolos da
categoria do masters. Ausente das competições desde 1942,
quando assumiu o cargo dc professora de educação física da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Maria Lenk voltou às
piscinas em 84, competindo pelo masters, na Nova Zelândia.

Agora, já aposentada, ela nada diariamente, chegando a
três quilômetros no mar, onde o ritmo é mais calmo:

A natação tem muitos aspectos positivos. O primeiro é
que é praticada em posição horizontal, fazendo com que a
gravidade não force as articulações. Segundo, que é um
exercício ritmado na respiração e ainda é uma variação entre
relaxamento e contração muscular.

Se as pessoas em geral não sabem especificamente os
benefícios da natação, elas têm a idéia do bem que o esporte faz
à saúde e aó físico. Por isso, os clubes vivem cheios, as
academias de natação proliferam — 1 no Rio já chegam a cerca
de 20, enquanto em São Paulo existe até uma associação destas
academias — e mais do que nunca o esporte se populariza, sem
fronteiras de sexo, idade ou condição física. Nada é mais
importante para os adeptos do que simplesmente pular na água
e usufruir o momento quase eterno de nadar.
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Grande Prêmio —Pelo primeiro GP
do Campeonato Brasileiro de Vôlei (adulto masculino), o
Bradesco foi surpreendido pelo Chapccó, ontem, no
ginásio do Minas Tênis Clube, e acabou derrotado por 3 a
1, parciais de 15/8, 11/15,15/11 e 15/5. Na outra partida, o
Banespa, com grande atuação de Xandó, venceu a Sadia
por 3 a 2, parciais de 14/16, 15/10, 8/15, 15/12 e 15/6. O
Minas Tênis bicampeão brasileiro, estréia hoje, contra o
Frangosul, às 15h. As 11, Pirelli enfrenta o Cristalino
como favorito.

Copa ItaÚ —Começa hoje com 16
jogos, em Porto Alegre, a fase final da Copa Itaú de tênis,
equivalente ao Campeonato Brasileiro da categoria princi-
pai. As partidas principais da primeira rodada serão:
Givaldo Barbosa x Roberto Jabali, Luciano D'Andréa x
Marcos Hocevar, Ricardo Fontoura x Fernando Roese e
Marcelo Ferling x João Soares.

Recordes — O ciclista colombiano Efrain Dominguez bateu
ootem em La Paz, Bolívia, dois recordes mundiais, nas provas de
200 e 500 metros, velocidade. Registrou as novas marcas de
10s578 para os 200 metros e de 27s553 para os 500 metros.

Para os

tchecos

produzir

bons tenistas

é somente

questão 
de

planejamento

Michael T. Kaufman
The New York Times
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TOME UM SUNDAY

PELO OUVIDO.
HOJE NA RÁDIO CIDADE

SOLIDÁRIOS COM A NOSSA DISPOSIÇÃO DE AGITAR,TITÃS, RENATO RUSSO, OBINA SHOK, EVANDRO MESQUI-
TA E LAURIE ANDERSON.
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ouça o programa
Sunday Carioca.

Uma bomba gelada na caretice geral.
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Praga — Aparentemente os editores de
Facts on Czechoslovak Foreign Trade, o pesa-
do livro que divulga os dados oficiais sobre o
comércio exterior da Tcheco-Eslováquia, co-
meteram uma omissão imperdoável. Em lugar
algum das listas intermináveis de artigos quevão das peles de animais à porcelana e ao
cristal, passando pelos produtos de químicaorgânica e inorgânica, se menciona o item
jogadores de tênis.

Não há sequer uma menção a todos os
Lendls, Mecirs, Navratilovas, Sukovas e Man-
dlikovas, ou a qualquer outro tenista com
projeção internacional que este pequeno país
da Europa Central, com 15 milhões de habi-
tantes, tenha produzido e exportado com su-
cesso inegável. E essa omissão fica mais evi-
dente quando se sabe que os tenistas locais
estão organizados de tal forma que lembra até
um modelo industrial, com áreas de pesquisa e
desenvolvimento, linha de produção de nor-
mas e procedimentos, e com uma real perspec-
tiva de altos ganhos financeiros.

Uma radiografia dessa estrutura mostra-
ria, por exemplo, o jovem húngaro Milan
Trnenyi, de 16 anos, segundo no ranking de
seu país, treinando vigorosamente, um dia
destes, com Alexa Narasova, jogadora de 18
anos, 20a colocado no ranking da Tcheco-
Eslováquia. Do lado de fora, as chaminés
desta cidade barroca despejavam calmamente
a fumaça do carvão dos aparelhos de aqueci-
mento. Mas dentro da quadra, o treinador Jan
Soukup apreciava atentamente o jogo, fazen-
do apenas raros comentários, em geral sobre a
escolha dos golpes.— Não há técnicas mágicas que possamos
ensinar — diz Soukup, que trabalha com os 15
melhores tenistas com idades entre 15 e 18
anos da cidade. — O que se pode fazer é achar
a pessoa mais talentosa e dar-lhe treinamento
físico, técnico e a possibilidade de jogar com
outras tanto quanto seja possível. Os tenistas
realmente bons, todos desenvolvem sua pró-
pria técnica.

' . . 'V f —' . Víí ' ' 
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Ivan Lendl

Soukup destaca que não há problemaalgum para motivar seus alunos:
Todos os garotos sonham ser Ivan

Lendl; e todas as meninas se imaginam uma
Hana Mandlikova — diz o técnico, que teve a
possibilidade de chegar a boas posições no
ranking de seu pais antes de se formar como
treinador. E é talvez significativo o fato de ele
ter citado Hana Mandlikova, tcheco-eslovaca
de nascimento, como modelo de tenista femi-
nina, em vez de Martina Navratilova, a núme-
fo um no ranking internacional, que há alguns
anos deixou o país para se tornar cidadã
americana. Ao mesmo tempo que Ivan Lendl,
que tem residência fixa em Greenwich, no
estado de Connecticut, também nos EUA,
continua viajando com passaporte tcheco, ga-
nhando torneios como tcheco e sendo aponta-
do como modelo ideal.

Lendl, que ganhou o Masters de Nova
Iorque há algumas semanas, é o primeiro no
ranking do tênis masculino mundial e, no ano
passado, faturou quase US$ 2 milhões em
prêmios nos torneios de que participou.r Quanto às eventuais dificuldades em fazer
despertar o espírito competitivo nos jogadores
num país socialista, em que a formação de
grupos é desestimulada, o treinador aponta
para um banco onde alguns de seus pupilos
aguardam a vez de treinar e diz:

Não creio que haja dificuldade. O tênis
é basicamente um jogo. E qualquer jogo é
competitivo.

Mas Soukup faz questão de assinalar que
não permite que seus alunos comportem-se
como prima dona, ou que sejam petulantes.

Os jovens treinados por Soukup jogam
tênis há, no mínimo, sete anos. E cada um
sabe exatamente suas possibilidades no espor-
te e compreende perfeitamente seu papel em
suas respectivas comunidades.

Mas isso não é uma coisa excepcional
— diz um garoto louro, de uns 15 anos. —
Tenho amigos que tocam violino e sabem

Helena Sukova

perfeitamente quem é o melhor e quem é o
pior em seus grupos.

Todos os alunos de Soukup, sem exceção,
afirmam que desejam, algum dia, trilhar uma
caneira de tênis internacional. No entanto, se
não conseguirem chegar a esse objetivo, esta-
rão satisfeitos, porque poderão continuar pra-ticando um esporte que adoram.

Em termos de popularidade, o tênis ocupa
na Tcheco-Eslováquia o terceiro lugar na pre-
ferência do público, depois do futebol e do
hóquei sobre o gelo. Mas hoje, em todo o país,
dezenas de milhares de crianças começam a
praticar o esporte, através de convênios entre
federações locais com escolas, fábricas e sindi-
catos. Na estância turística de Karlovy Vary,
no Oeste do país, é absolutamente normal ver
estudantes que se dirigem às escolas portando
calmamente uma raquete de tênis.

O prestígio do tênis na Tcheco-Eslováquia
vem desde antes da Segunda Guerra. Mas
cresceu mesmo a partir de 1973, quando Jan
Kodes ganhou o título de Wimbledon. Atual-
mente, pouquíssimas crianças cm todo o paísteriam dificuldade em apontar cinco tenistas
tchecos de projeção internacional: Ivan Lendl,
o primeiro, e Miroslav Mecir, o 12° do ranking
masculino; e Martina Navratilova, Hana Man-
dlikova e Helena Sukova, respectivamente
primeira, terceira e sétima no ranking femi-
nino.

No mais consumista de todos os estados
comunistas, onde muito poucas pessoas ga-
nham menos do que o equivalente a US$ 300
por mês, os prêmios recebidos pelos tenistas
tchecos nos circuitos internacionais são conhe-
ridos e invejados por todos os jovens. Nas
conversas nas quadras onde treinam, mesmo
os de origem mais modesta confessam seus
sonhos de chegar ao topo do ranking c a
sedução que sentem pela perspectiva de viajar
por todo o mundo. AJguns, entretanto, podem
apenas sonhar com isso.

A escada que leva ao sucesso no tênis deve
começar a ser subida aos sete anos, quando a
criança principia a jogar na escola. Monitores
de mais de mil clubes de tênis de todo o país
percorrem essas escolas, convidando os me-
lhores para treinar em suas quadras. Mais de
60% dos que começam nas escolas seguem
esse segundo estágio, o que significa cerca de
90 mil garotos e garotas, de vários níveis de
idade, participando de competições de tênis.
Uma vez que um menino ou menina de oito ou
nove anos é escolhido para participar da
equipe de um clube patrocinado por uma
fábrica ou por um sindicato, seu envolvimento
com o tênis vai aumentar à medida cm que seu
desempenho vai melhorando. Soukup explica
que muitos, aos 10 anos, jogam até 10 horas
por semana como complemento de sua instru-
ção básica em educação física. E suas vitórias,
denotas e crescimento são cuidadosamente
anotados.

O próximo estágio na linha de produção
começa quando os melhores tenistas de 15
anos são selecionados pelos centros de treina-
mento de primeira classe, como o que Soukup
trabalha. Em Praga, com 1,3 milhão de habi-
tantes, são apenas dois desses clubes, enquan-
to no resto do país funcionam outros dois.
Cada um acolhe 15 adolescentes que recebem
todo o treinamento e gozam de todas as
facilidades até os 18 anos (cm alguns casos até
19), sem qualquer gasto.

Aos 18 anos, os melhores jogadores de
cad3 centro de treinamento podem participar
do circuito profissional internacional, com as
despesas de viagem e treinamento custeadas
pela federação. De seus ganhos, o govemo
cobra uma taxa de 20% e a federação recebe
30%, a título de indenização pelos gastos com
o treinamento.

Os jogadores de mais de 21 anos devem
custear suas próprias viagens, mas o governo
continua cobrando a taxa de 20% sobre os
ganhos.
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Grande Prêmio — Pelo primeiro Gr do
Campeonato Brasileiro de Vôlei (adulto masculi-
no), o Bradesco foi surpreendido pelo Chapecó,
ontem, no ginásio do Minas Tênis Clube, c acabou

' denotado por 3 a 1, parciais de 15/8, 11/15,15/11 e
15/5. Na outra partida, o Banespa, com grande atuação de
Xandó, venceu a Sadia por 3 a 2, parciais de 14/16, 15/10, 8/15,
15/12 e 15/6. O Minas Tênis bicampeão brasüeiro. estréia hoje,
contra o Frangosul, às 15h. Às 11, Pirelli enfrenta o Cristalino
como tavoruo.

Campeão — O nortc-amcricano James Smith é
o novo campeão mundial da categoria de pesos
pesados (versão AMB). Ontem no Madison Squarc
Garden, cm Nova Iorque, ele arrebatou o título ao
norte-americano Tim Witherspoon, depois de der-

rubá-lo três vezes no primeiro assalto. Smith deverá lutar agora
contra o invicto Mtkc Tyson, campeão mundial na versão CMB.
A luta está prevista para o dia 7 de março.

Copa ItaÚ — Começa hoje com 16 jogos, em
Porto Alegre, a fase final da Copa Itaú de tênis,
equivalente ao Campeonato Brasileiro da categoria
principal. As partidas principais da primeira rodada
serão: Givaido Barbosa x Roberto Jabali, Luciano

D'Andréa x Marcos Hocevar, Ricardo Fontoura x Fernando
Roese c Marcelo Fcrling x João Soares.
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TOME UM SUNDAY

PELO OUVIDO.
—- HOJE NA RÁDIO CIDADE

SOLIDÁRIOS COM A NOSSA DISPOSIÇÃO DE AGITAR,
TITÃS, RENATO RUSSO, OBINA SHOK, EVANDRO MESQUI-
TA E LAURIE ANDERSON.

té

ÍProduçãa
<Maria |uçá

)

Todos os domingos
às 7 da noite

ouça o programa
Sunday Carioca.

Uma bomba gelada na caretice geral.
'h A' w

QQQ/XQ
IP M IO 1 ,9 MTTT

Michacl T. Kaufman
The New York Times

Praga — Aparentemente os editores de
Facts on Czecboslovak Forcign Trade, o pesa-
do livro que divulga os dados oficiais sobre o
comércio exterior da Tcheco-Eslováquia, co-
meteram uma omissão imperdoável. Em lugar
algum das listas intermináveis de artigos quevão das peles dc animais à porcelana e ao
cristal, passando pelos produtos de química
orgânica c inorgânica, se menciona o item
jogadores de tênis.

Não há sequer uma menção a todos os
Lcndls, Mccirs, Navratilovas, Sukovas e Man-
dlikovas, ou a qualquer outro tenista com
projeção internacional que este pequeno país
da Europa Central, com 15 milhões de habi-
tantes, tenha produzido e exportado com su-
cesso inegável. E essa omissão fica mais evi-
dente quando se sabe que os tenistas locais
estão organizados de tal forma que lembra até
um modelo industrial, com áreas de pesquisa e
desenvolvimento, linha de produção de nor-
mas c procedimentos, e com uma real perspec-
tiva dc altos ganhos financeiros.

Uma radiografia dessa estrutura mostra-
ria, por exemplo, o jovem húngaro Milan
Trncnyi, de 16 anos, segundo no ranking de
seu país, treinando vigorosamente, um dia
destes, com Alexa Narasova, jogadora dc 18
anos, 20a colocado no ranking da Tchcco-
Eslováquia. Do lado de fora, as chaminés
desta cidade barroca despejavam calmamente
a fumaça do carvão dos aparelhos de aqueci-
mento. Mas dentro da quadra, o treinador Jan
Soukup apreciava atentamente o jogo, fazen-
do apenas raros comentários, cm geral sobre a
escolha dos golpes.— Não bá técnicas mágicas que possamos
ensinar — diz Soukup, que trabalha com os 15
melhores tenistas com idades entre 15 e 18
anos da cidade. — O que se pode fazer e achar
a pessoa mais talentosa e dar-lhe treinamento
físico, técnico e a possibilidade de jogar com
outras tanto quanto seja possível. Os tenistas
realmente bons, todos desenvolvem sua pró-
pria técnica.

'M 

pi. , „ M. w"-'"',.,
Ivan Lendl

Soukup destaca que não há problemaalgum para motivar seus alunos:
Todos os garotos sonham ser Ivan

Lendl; e todas as meninas se imaginam uma
Hana Mandlikova — diz o técnico, que teve a
possibilidade de chegar a boas posições no
raüldng de seu país antes de se formar como
treinador. E é talvez significativo o fato de ele
ter citado Hana Mandlikova, tcheco-eslovaca
de nascimento, como modelo de tenista femi-
nina, em vez de Martina Navratilova, a núme-
ro um no ranking internacional, que há alguns
anos deixou o país para se tornar cidadã
americana. Ao mesmo tempo que Ivan Lendl,
que tem residência fixa em Greenwich, no
estado de Connecticut, também nos EUA,
continua viajando com passaporte tcheco, ga-
nbando torneios como tcheco e sendo aponta-
dojçomo modelo ideal.

Lendl, que ganhou o Masters de Nova
Iorque há algumas semanas, é o primeiro no
ranking do tênis masculino mundial e, no ano
passado, faturou quase US$ 2 milhões cm
prêmios nos torneios de que participou.
1 Quanto às eventuais dificuldades em fazer
despertar o espírito competitivo nos jogadores
num país socialista, em que a formação dc
grupos é desestimulada, o treinador aponta
para um banco onde alguns dc seus pupilos
aguardam a vez de treinar e diz:

Não creio que haja dificuldade. O tênis
é basicamente um jogo. E qualquer jogo é
competitivo.

Mas Soukup faz questão dc assinalar que
não permite que seus alunos comportem-se
como prima dona, ou que sejam petulantes.

Os jovens treinados por Soukup jogam
tênis há, no mínimo, sete anos. E cada um
sabe exatamente suas possibilidades no espor-
te e compreende perfeitamente seu papel em
suas respectivas comunidades.

Mas isso não é uma coisa excepcional
— diz um garoto louro, de uns 15 anos. —
Tenho amigos que tocam violino e sabem

Helena Sukova

perfeitamente quem é o melhor c quem é o
pior em seus grupos.

Todos os alunos de Soukup, sem exceção,
afirmam que desejam, algum dia, trilhar uma
carreira dc tênis internacional. No entanto, se
não conseguirem chegar a esse objetivo, esta-
rão satisfeitos, porque poderão continuar pra-
ticando um esporte que adoram.

Em termos dc popularidade, o tênis ocupa
na Tcheco-Eslováquia o terceiro lugar na pre-
fcrência do público, depois do futebol e do
hóquei sobre o gelo. Mas hoje, em todo o país,
dezenas de milhares de crianças começam a
praticar o esporte, através de convênios entre
federações locais com escolas, fábricas e sindi-
catos. Na estância turística dc Karlovy Vary,
no Oeste do país, c absolutamente normal ver
estudantes que se dirigem às escolas portando
calmamente uma raquete de tótiís. ~

O prestígio do tênis na Tcheco-Eslováquia
vem desde antes da Segunda Guerra. Mas
cresceu mesmo a partir de 1973, quando Jan
Kodes ganhou o título de Wimbledon. Atual-
mente, pouquíssimas crianças em todo o país
teriam dificuldade em apontar cinco tenistas
tchccos de projeção internacional: Ivan Lendl,
o primeiro, e Miroslav Mccir, o 12° do ranking
masculino; c Martina Navratilova, Hana Man-
dlikova e Helena Sukova, respectivamente
primeira, terceira c sétima no ranking femi-
nino.

No mais consumista de todos os estados
comunistas, onde muito poucas pessoas ga-
nham menos do que o equivalente a US$ 300
por mês, os prêmios recebidos pelos tenistas
tchccos nos circuitos internacionais são conhc-
ridos e invejados por todos os jovens. Nas
conversas nas quadras onde treinam, mesmo
os de origem mais modesta confessam seus
sonhos dc chegar ao topo do ranking c a
sedução que sentem pela perspectiva de viajar
por todo o mundo. Alguns, entretanto, podem
apenas sonhar com isso.

artina Navratilova

A escada que leva ao sucesso no tênis deve
começar a ser subida aos sete anos, quando a
criança principia a jogar na escola. Monitores
de mais de mil clubes dc tênis de todo o país
percorrem essas escolas, convidando os me-
lhores para treinar em suas quadras. Mais dc
60% dos que começam nas escolas seguem
esse segundo estágio, o que significa cerca dc
90 mil garotos e garotas, dc vários níveis de
idade, participando dc competições dc tênis.
Uma vez que um menino ou menina dc oito ou
nove anos é escolhido para participar da
equipe de um clube patrocinado por uma
fábrica ou por um sindicato, seu envolvimento
com o tênis vai aumentar à medida em que seu
desempenho vai melhorando. Soukup explica
que muitos, aos 10 anos, jogam até 10 horas
por semana como complemento dc sua instru-
ção básica em educação física. E suas vitórias,
derrotas e crescimento são cuidadosamente
anotados.

O próximo estágio na linha dc produção
começa quando os melhores tenistas dc 15
anos são selecionados pelos centros dc treina-
mento de primeira classe, como o que Soukup
trabalha. Em Praga, com 1,3 milhão de habi-
tantes, são apenas dois desses clubes, enquan-
to no resto do país funcionam outros dois.
Cada um acolhe 15 adolescentes que rcccbcm
todo o treinamento e gozam de todas as
facilidades até os 18 anos (cm alguns casos até
19), sem qualquer gasto.

Aos 18 anos, os melhores jogadores dc
cada centro dc treinamento podem participar
do circuito profissional internacional, com as
despesas de viagem e treinamento custeadas
pela federação. De seus ganhos, o governo
cobra uma taxa de 20% e a federação recebe
30%, a título de indenização pelos gastos com
o treinamento.

Os jogadores dc mais de 21 anos devem
custear suas próprias viagens, mas o governo
continua cobrando a taxa de 20% sobre os
ganhos.1 T=
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Hoje, na Gávea

1° PtefO ~ h MhBOmin — 1.100 nvtios — ARE1A — tguas de 4 anos. sem mais de duas vitbnas no Rio e em Sio Paulo
1—1 tendame 57 1 ) Ricardo 2° 8 Domba 1.1 Al 68s2
2-2 Quiromante 57 4 K Uachado P1 2° 6 Sebptan 1.0 Gl S8s4
3—3 tarosjfa 57 3 J. Pinto 3° 8 Domba 1.1 Al 68*2
4-4 FleurvttiLart 57 5 C k Mala 5" 8 Oomha 1.1 Al 68s2

5 AJ Dpair 57 2 J. Pedro 4° 8 Domba 1.1 Al 6&2

2o PAíttO — Às lShOOmin — 1.200 metros — AREIA — Potna e potrancas de 3 anos. swi mais dt duas vitórias no Rio e em Sáo
Paulo.

1—1 Rossi{nol
2-2 Itonpfef
y-i Elrond
4-4 Saturd^sHiW" Hna toma

56 F.Pwwra P
56 JC Casblto
56 - J.Ricardo

56 1 IPinto
54 2 I F.Rás

6o 14 Groms» Vale
Io 5 Concilio
Io 5 Guaca

Io 7 Mister Gutti
4° 10 Vtíoati*

10 Gl 55*4
1.3 NU 80s3
1.1*1 «7s

UNI 67s3
1.1 NU 68s4

3o Pára — k 15h30mm — 1.600 metros — Arena
Animais de 5 anos e mais. ganhaoores até Cri 42.000.00 em Io lugar no País

1-1 Misln Kiel SS 3 GFJUimiiIi 1* 1 Akrol 1.3 All 81s
2-1 Nimbo 58 6 J RKlldo I' 6 UlslH 1.3 U 81sl
3-3 InndadHonc S? 5 J.C.Caslillo 4° 1 Smart *l<c 13 AP 80s2" Asteni 58 4 JQufiru 1° 6 El Festival 13 M. 80s2
(__< feral 58 2 E.S.Gome 5' 6 Lambu 1.6 * 101s

5 PuemaMelhor 55 1 E S Rodrigues Ap. 1* 5 Calmira 1.4 Gl 85s
4s Pita - As IGhOOmtn - 1000 metres - GRAMA — Animus at 3 anon mil — HWOICAP —

1—1 Chute hit) 54 1 I.Ricarto 2° 5 Caltto 1.0 Gl Sis
2 Sekpai 52 7 Lianes 1" 6 Quiramairte -d- 1.0 Gl 58s4

2—3 Yttati 55 3 GJ .Almeida 1° 10 LB.Bella 1.1 Ml 68s4
3—4 Sum Oim 58 5 Iftes 1" 8 Unnjo1 1.0 Gl 57s2

5 Hyav-King 50 6 IS Santos ipj 3" 8 Gum 1.0 GL 58s2
4—6 laianjo 54 2 LS Gomes 2° 8 Sim Onii 1.0 Gl 5)s!" Ik Felta 52 4 I C.Caslilb T 8 Siw Ora'-4 1.0 GL 57s2

5# nta _ h I6h30mtn — 1.400 netras — GRAMA — Pohta de 3 am. sem nittna no Bio t im SJo Paulo
1-1 Ciiatm 56 6 J.Ricaido 2° 8 Urcdon 1.4 Gl 85s2

2 Hpfty 56 4 LBaibosa 7° 8 Costimif 1.0 Gl 57s3
2-3 liais 56 3 AJtamos 5° 8 tdredon 1.4 Gl 85s2
3-4 Macaw 56 5 RManjues 1" 6 Mfcussac (CP) 1.3If 84s
4_5 feupan 56 2 1.C.Casti«o 1" 6 Chatablil (CP) 1J H 82s3•• jitaH HI IF.Reis 2° 4 N.Goussac (CP) U * 77s2

6° PAfSO As UhOOoiw — 2.000 metras — GRMM—Aninuis de 3 anos e mais — Pesos da tjbela III)—CP—AlMIRAKTt
TAMAMAtf - GRUP0 I -

1-1 BatMastenoo 60 7 J.Rtardo 1° 4 Atlantic City 3.2 GL 199s3" Coflduw 54 5 lAirfl# 51 7 be • 14 CI 83s 1
2-J tan Chis 55 6 GiJImeida 2° 9 Hafuatod 1.6 Gtl 94sl
3-3 Zo-Juai 60 3 J C.Castillo 3° 8 torn 1.6 Gl 96s4
4-4 Gianprtn 61 2 W. Gooplm 2* 4 taring 2.0 GL 121s" »B 60 4 I.F.Ras 4° 5 touting 2.0 Gl 121sl" Hendeon 60 1 IF Rrn 2" 13 Uarc ISP) 1.6 CP 101s

7* PllMO — As )7K30mia — 1DOC metres — GRAMA — Potms de 3 anos, sen nub de uma litMa no Rio e en Sio Paulo
1_| listo Gucci 56 1 JA* 2°- 8 Guao 1.0 Gl 58s2

CWed 56 2 LS^antns tel 6"- Swet Pop 1.4 M. B6s3
2-3 aosstfi 56 5 JRicaido 1°- 5 Candy's Oilema 1.1 Nl 67sl¦ So Sap 56 3 G/iiln 8"- 8 Guao 1.0 GL 58s2
3-4 Joe Navanao 56 8 IMalta 14°—14 Gnimss Vale' 1.0 Gl 5Ss4
5-1 QudMM 56 6 Lbntat 6°- 6 Magnum Cot U * 73s2
4-6 Costanar 56 9 JJJiets 5°— 8 Guao 1.0 GL 58s2

Kmnto 56 4 kGiiaj 4°- 5 Elmod 1.1 Al 67s
tary Bid 56 7 IPinte 4'- 8 Guaco 1.0 CL 58s2

8° Pita — As 18h — 1300 metres — GRAMA — tguas 14 anos. sem viUna no Rio e em Sio Paulo
1-1 High Gilt 57 2 F. Perara I* 3°- 8 Kuta Hum 1.0 a 58s3
2-i Soncm 57 6 1. L Maniu 2°- 6 Euttienia 1.1 * 69s3

kigau 57 5 L Pinto 4°- 5 Cheiie Ced 1.4 Gl 85s!
3-4 Henndfnfci 57 7 1. AurSti ?¦ 6 Hertide 10 Gl 5Bs2

5 litnca 57 4 C. R. Fefraia 4°- 8 Kub Heavtn 1.0 Gl 58s3
4-6 Galadu 57 1 I. Ricaitto 2°- 6 Lambance 1.1 KP 69s

7 Dellen 57 3 1. Oueirai 3°-10 Hoje Sim 1.4 GU 86s2
9° PAREO — As 18ii30min— l.lOOmetios AREIA — Cavalo de 5 anos e mais. ganhadores ali CaS 52.SOO.OO em 1° lugai no

Pals
l-l TealnStogo 58 1 G F Almeida 2° 5 Caballtm 1.3 Al 80s2
1-2 H«til 56 7 J Pinto 1' 10 Kelo^o 1.1 ft 67s2

Sotalinsk 57 4 JMlio I" 6 Ranul II AL 67s4
3—4 FanUstico 58 5 1 Ruatdo 2° 7 tou Biss 1.1 H 67sKing Bin) 51 6 E S Gomes 4" 7 You Bias 1.1 M. 67s4-6 Ulster 55 2 JF Reis 1' 8 Istandaiand 11 III 67s27 Fallen 57 3 A Machado 1° 1° 8 So Oiy I I It 67sl

10° PARED — As !9h00min — UOO metres — Recoide: 78s — AREIA — Animals de 5 anos e mais. ganbadores ati Crf
5i50.00 em 1° lugar no Pals.

1-1 Hand Ball 58 6 I Ricarto 6° 7 So Fai 1.6 GM 96s3
7 Inega 56 10 LB.Queimi 4° 6 Freiburg 1.3 NL 80s!

2—3 Dottmcon 58 7 AMachado 2° 7 Goien 1.0 a 58sl
Bicada 56 9 M.BSantns Ap.3 6° 7 Chestnut 1.0 Gl 58s2

3—5 Wumball 58 8 JIManns 4s 8 Carbonado 1.1 N. 67s2
Imma 56 4 J.F.Reis 5° 7 Ml Proud 1.3 H 82s
Rupeft 58 5 W.Costa 3° 9 Escandal 1.1«. 69s4-8 Hench 58 1 Ciam 4» 6 Alcattio -d- 1.4 a 84sl
Bei 56 2 Aiamos 3° 7 All Proud IJ * 82s

10 leatino 58 3 EJnsn 3° 5 Bond Oute 1.0 GL 59s

Indicações

Io páreo — Hermosura • Al Djezair • Herzdame —
Hermosura atropelava forte em sua última apresenta-
ção. Agora, em baliza mais favorável e num páreo
vazio, deve ganhar. Al Djezair chegou perto, porém
correu menos do que sabe. Herzdame surpreendeu
com ótima exibição, acreditamos que resultado do
fracasso das mais visadas.
2° páreo — Eirond • Rossignol • Kempfer — Elrond é
muito veloz e pode decidir a prova logo na largada.
Rossignol correu em carreira reforçada chegando no
bloco intermediário. Tem muita chance. Kempfer está
em grande forma e pode aproveitar a briga dos nossos
indicadores que são os mais velozes.
3o páreo — Mister Nick • Ironclad Horse • Ferret —
Mister Nick venceu com facilidade animando para
repetir mesmo nesta turma. Ironclad Horse correu em
páreo mais forte figurando com destaque. É o maior
adversário do nosso preferido. Ferret também já atuou
em carreiras mais fortes e pode gostar do aumento da
distância.
4o páreo — Charter Party • Velocitá • Snow Onix —
Charter Party fez reta com Cateto no último clássico
que disputou, aparecendo como força destacada na
turma. Velocitá corre muito na grama sendo o melhor
nome para a formação da dupla. Snow Onix atravessa
ótima fase de treinamento devendo figurar com algum
destaque.
5o páreo — Criativo • Jerupari • Linus — Criativo foi
muito prejudicado e perdeu por pequena diferença.
Não deverá perder em corrida normal. Jerupari venceu
em Campos e antes esteve inscrito no clássico de
inéditos. Linus é animal manhoso. Tem alguma chance.
6° páreo — Bat Masterson • Douce Chris • Gianpietro.
7o páreo — Queil-Red • Mister Gucci • Ivory Bird —
Quell-Red tem ótimo exercício de distância e normal-
mente não será derrotado. Mister Gucci vem de ótima
exibição sendo o maior rival do nosso indicado. Ivory
Bird é veloz e suficiente para surpreender os favoritos.
8o páreo — Dellera • Hermópolis • High Girl — Dellera
tem colocações em Cidade Jardim e chegou em terceiro
lugar em sua estréia carioca há cerca de três meses.
Deve ganhar. Hermópolis vem de boa atuação na
grama aparecendo como forte adversária. High Girl
sp.mnrp. arremata perto das primeiras. Tem alguma
chance.
9o páreo — Teatrólogo • Hastil • Fantástico — Teatró-

Bat Masterson pode

conseguir a quinta

vitória consecutiva
A prova central de hoje no prado carioca reúne

cavalos e éguas de três anos e mais idade com, pelo
menos, três animais em amplo destaque no campo do
Grande Prêmio Almirante Tamandaré desta tarde: Bat
Masterson e a égua Douce Chris, ambos em franca
evolução, e Gianpietro, mais velho que os outros dois,
porém em ótima forma e com alguns resultados clássi-
cos comprovados. A carreira será disputada em 2 mil
metros, na grama, com uma dotação de Cz$ 70 mil para
o proprietário do ganhador.

Filho de Waldmeister em Refinada, Bat Master-
son, de criação e propriedade do Haras Santa Ana do
Rio Grande, com treinamento de Alcides Morales,
vem de quatro vitórias consecutivas sendo uma na
areia. Mantido em excelente forma, seguiu produzindo
ótimos trabalhos e aparece com ligeira superioridade
sobre seus principais adversários de hoje. Só ter
derrotado Grimaldi e Bowling na Copa ANPC já o
credenciaria em qualquer prova de Grupo I. Tem
contra o fato de ter corrido pela última vez em 3 mil 200
metros, estando portanto com preparo bastante esten-
dido. Com uma direção calma, cuidando especialmente
de Douce Chris, pode continuar a série de vitórias
clássicas.

Douce Chris (Tumble Wind em Dowerless), cria-
ção de Captain A.D. Rogers e propriedade de Fazenda
Mondcsir, perdeu recentemente, por pequena diferen-
ça, para Adoçada, no mesmo percurso desta tarde, e
para Hafizabad, na milha. Tem portanto um cartel que
a coloca em plano ligeiramente superior ao terceiro
nome do campo, Gianpietro. Veloz, tem nesta caracte-
rística sua maior arma para derrotar o favorito Bat
Masterson. Além, é claro, da categoria de seu piloto,
Gonçalino Feijó de Almeida.

Gianpietro (Falkland em Aniela), de criação e
propriedade dos Haras São José e Expedictus, treinado
pelo líder da estatística, Francisco Saraiva, atravessa
excelente fase de treinamento como mostrou em seu
último exercício na volta fechada. Pode e deverá ter
uma carreira favorável, se for mantido na expectativa,
assistindo a provável luta de Bat Masterson e Douce
Chris, e assim poder surpreendê-los nos metros finais.
Está tinindo.

Jabble pode ser tríplice
coroado em Cidade Jardim

Jabble, potro de três anos, filho de Redermaus e
Frcnch Connection, pode conquistar hoje à tarde, em
Cidade Jardim, o título de tríplice coroado paulista,
feito que não é conseguido desde 1967, quando Giant
conseguiu vencer as três provas.

O Grande Prêmio Consagração, em 3 mil metros,
oferece um prêmio de Cz$ 500 mil ao vencedor e pode
realmente consagrar o defensor do Stud Artung, que
vem se mostrando um corredor de categoria. A seguir o
campo da prova, com montarias oficiais:
7° páreo — às 16h45min — G.P. Consagração — Grupo I —
Terceira Prova da Tríplice Coroa — 3 mil metros — grama —

Cz$ 500 mil
— 1 Carteziano A. Barroso 4.
— 2 Curriculum Vitae W. Carvalho 3.
— 3 Impreciso M. Fontoura 8.
— 4 Jabble A. Alves 9.
— 5 Just Us C. Canuto 5.
— 6 Ken Graf J. Garcia 2.
— 7 Old Wise J. M. Silva 6.
— 8 Ergos I. Quintana 1,""Reactor A. Bassan 7.

56
56
56
.56
.56
.56
.56
.56
.56

Foto de José Camilo da Silva
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Bat Masterson, com Jorge Ricardo, é força do clássico
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O rLUGAR

tem novo

étiderecoédo

281-8221

Parabéns,

MARCELO GIRÃO

Nota 
-8,66

fA maior aprovaçao

ê nossa. AfinaJ, os

profissionais nao se

matriculam.'

Resultado da Gávea

O potro Itajara, de três anos, venceu de forma
sensacional o melhor páreo da corrida de ontem na
Gávea, em homenagem aos 80 anos do Haras São José,
na distância de 1 mil 600 metros. O ganhador, filho de
Felicio e Apple Honey, deixou Eddy Wind afastado no
segundo posto, na excepcional marca de lm37s2/5,
ficando a dois quintos do recorde. A seguir o resultado
das 10 provas em pistas macias: Io páreo — 1 mil 100
metros — areia — Io So Fiber(J.F.Reis) 2o Baby
Sun(J.Ricardo) 3o Jariana(J.Aurélio) V.(l) 2,70; D.
(14) 2,40; P. (1) 1,30 e (5) 1,30. Tempo: lm09s3/5.
Exata (01 — 05) 6,60. 2® páreo — 1 mil metros —
grama — Io Hortelana(C.Bitencurt) 2o Lady Cida-
(L.A.Alves) 3° Con Brio(J.L.Marins) V.(l) 1,10; D.
(14) 1,50; P.(l) 1,00 e (5) 1,00. Tempo: 59s N/CM:
Caribéu e Daio. Exata (01 —05) 1,70.3° páreo — 1 mil
400 metros — grama — Io Ialomita(J.F.Reis) 2o Ever
Lou(G.F.Almeida) 3o Petit Lu(A.MachadoP) V.(l)
1,10; D.(14) 2,10; P.(l) 1,00 e (4) 1,00. Tempo:
lm24s3/5. Exata (01 — 04) 2,50. 4° páreo — 1 mil
metros — grama — Io Old Share(G.F.Almeida) 2o
Zaire (J.Ricardo) 3° Rua Branca (Jz.Garcia) V.(l)
2,70; D. (13) 3,80; P.(l) 2,20 e (5) 2,00. Tempo: 57s.
Exata (01 — 05) 9,80. 5° páreo — 1 mil 300 metros —
areia — Io Confrade(J.Ricardo) 2° Kevel(G.F.Almei-
da) 3o El S'ete(J.R.Silva) V.(2) 2,40; D.(12) 2,10; P.(2)
1,10 e (1) 1,20. Tempo: lm22s. Exata (02 — 01) 4,80.
Triexata: 15,00. 6° páreo— 1 mil 600 metros — areia —
Io Itajara(J.F.Reis) 2° Eddy-Wind(J.Ricardo) 3° Mara-
co(G.F.Almeida) V.(l) 1,00; D.(13) 2,00; P.(l) 1,00 e
(4) 1,10. Tempo: lm37s2/5. Exata (01 — 04) 2,60.
Triexata: 7,00. 7° páreo — 1 mil metros — grama — Io
Dyrama(G.F.Almeida) 2° Casima(A.Machado P) 3o
Marna(J.F.Reis) V.(5) 2,80; D.(34) 11,00; P.(5) 2,10 e
(7) 5,00. Tempo: 58s2/5. Exata (05 — 07) 66,40. 8°
páreo — 1 mil 300 metros — areia — 1° Bint-El-
Saad(A. Machado P) 2o Be Good(J.Ricardo) 3o Ebby
Blues (J.Aurélio) V.(4) 4,20; D.(23) 10,50; P.(4) 3,90 e
(2) 3,70. Tempo: lm20s3/5. N/C: La Pepita. Exata (04
— 02) 14,00. Triexata: 19,00.

logo perdeu por pequena diferença ficando como força
destacada na turma. Hastil ganhou em boa marca e
larga por fora de todos. Fantástico atropelou com
disposição. Tem chance.
10° páreo — Hand Bali • Dortmoon • Columball —
Hand Bali retorna com bom preparo em turma que
tinha deixado para trás faz tempo. Deve vencer.
Dortmoon deve agradecer o aumento de distância
sendo o melhor nome para a dupla. Columball é outro
que vai gostar do percurso maior podendo atropelar
com sucesso.

9o páreo — 1 mil 600 metros — grama — Io Murundura
(C.Bitencurt) 2o Resmungador (J.F.Reis) 3o Regtime (J.Pin-
to) V.(7) 3,40; D. (24) 3,90; P. (7) 2,20 e (2) 1,30. Tempo:
lm37sl/5. N/C: Epic King. Exata (07 — 02) 19,80. Triexata:
63,00.
10° páreo — 1 mil 300 metros — areia — Io letus (J. Ricardo)
2° Camber (C. Lavor) 3o Pafs Fael (L.A.Alvcs) V. (1) 2,10;
D. (12) 4,40; P. (1) 1,40 e (2) 2,90. Tempo: lm20s2/5. Exata
(01 - 02) 11,50.
Movimento de apostas: CzS 4.838.783,00.

Acumulada
4o — Charter Party

5o — Criativo
9° — Teatrólogo

Melhor dupla
5o — 14

Barbada
4o — Charter Party

Melhor place
9o Teatrólogo

Pule boa
T — Quell-Fted Todas as 4'Muras no CaJirno B

ESTE ANO PASSOU VOANDO... JÃ E NATAL.

FOTOGRAFE ESTES MOMENTOS

E REVELE TODA A SUA SENSIBILIDADE

Câmera Yashica MF 3 Super
1 + 4 vezes ou pelo menor
preço à vista.
Nas cores azul, amarela, ver-
melha e preta.
GRÁTIS! 1 filme FUJICOLOR
HR 100-135/12

Jy

Filme Fujicolor Super H R-100
Super Cores!
Super HR 100/135 -12 poses
Super HR 100/135 - 24 poses
Super HR 100/135-36 poses

tipiinOindo Horucntcs Imjçcm
FUJI FILM

Você sempre sai ganhando
com as promoções da Fomar.
Veja: Peça revelação e có-
pia Fuji, em filmes de qual-
quer marca, e ganhe 15% de
desconto.
Ou então utilize o Sistema de
Filme Incluso. Num só paco-
te, filme, revelação e cópia
Fuji, você também ganha
15% de desconto.

A alegria que você vai sentir
ao ver suas fotos, depende
também dos serviços.
Na Fomar você é atendido
por gente que entende de fo-
tografia.
Desde a indicação da máqui-
na até à revelação.
Tudo financiado, sem entra-
da, com crédito aprovado na
hora, para cine, foto, som e
informática. Confira!

ff'mf
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CENTRO Rua São José. 90 13." Tel.: PflBX 10211 221 2332
TIJUCA Praça Saens Pena. (Shopping 45) l| 209 Tel: 228 5171
MADUREIRAI Shopping Tem Tudo Lj. 49 Tel : 350 3211
SÃO CRISTÓVÃO Rua São Luiz Gonzaga. 1981 Tel: PflBX 10211 264 7274
MADUREIRA II A». M. Edgar Homero. 244 Lj. 20 Tel 390 4424
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AIOR estádio do Brasir
até a inauguração do
Maracanã, São Januá-
rio é um dos maiores
orgulhos dos vascaínos.

ÍHoje, Vasco e Coríntians revivem as
lemoções e os grandes clássicos disputados',na famosa Colina, que no próximo dia 21'de abril completa 60 anos. Não são poucas
ias histórias que se conta daquele estádio.
sNele, até presidentes da República foram
ovacionados e, quase ao mesmo tempo,
surpreendidos por dissabores jamais ima-
Jginados. Heróis do futebol surgiram e
Jdesapareceram, mas até hoje são lembra-
dos. Orações — na capela de Nossa
Senhora das Vitórias — e lendas — o
sempre recordado sapo enterrado por
iArubinha — também fazem parte dos
jituais e folclore. Comícios, brigas, festas
5— um pouco de tudo aconteceu ali ao
jongo desses 60 anos. As antigas e novas
gerações de torcedores certamente com-
parecerão. Os mais velhos não só conven-
cidos de que reviverão grandes emoções,
mas, principalmente, para relembrar os
bons momentos do lendário São Januário,
Construído quase com heroísmo, em meio
3 terríveis dificuldades.

O Vasco sempre conviveu com a difi-
culdade até se tornar um grande clube.
Logo no primeiro ano em que participou
Üa Primeira Divisão — 1923 — conquis-
tou o título com clara superioridade. Os
ponsiderados grandes clubes da época,
Flamengo, Fluminense, Botafogo, Amé-
rica e Bangu, não se conformaram com o
crescimento prematuro de um clube com
características eminentemente populares.
Naquele ano, o Vasco tinha aberto suas
portas aos negros — com 12 deles no
felenco foi campeão — o que era conside-
rado uma afronta. E veio a ameaça: ou o
Vasco afastava os negros, ou seria afasta-
üo do Campeonato de 1924. Os negros
foram mantidos e o Vasco permaneceu na
primeira divisão, sempre a enfrentar as
parreiras que lhe eram opostas.
| Era preciso descobrir pontos vulnerá-
yeis no clube que teimava em desafiar os
poderosos, que compreendiam a aristo-
cracia do futebol carioca. Voltaram-se,
çntão, para um ponto fraco: o Vasco não
(inha estádio. Atingidos os clubes, os
dirigentes também se sentiram ofendidos
e resolveram responder à intolerável per-
seguição. Foi lançada, como um grito de
liberdade, a pedra fundamental de São
Januário. Mas como conseguir 2 mil con-
(os de réis necessários à construção do
çstádio?Admiradores do Vasco se uniram em
(orno de uma campanha destinada a arre-
òadar fundos para o erguimento do está-
<Iio. A campanha, que mobilizou todas as
çamadas de famílias vascaínas, ganhou o
nome de Campanha dos Dez Mil. Um
sucesso. Em curto espaço de tempo o
dinheiro já estava nas mãos dos dirigen-
tes. Para que tudo desse certo, era só á
Construtora Christian-Nielsen executar o
tTabalho. E foi o que aconteceu. Para
delírio dos vascaínos.

Foram apenas 10 meses de obras. No
dia 21 de abril de 1927 — data da inaugu-
ração — a vibração era intensa. Até o
Presidente da República, Washington
Luís, compareceu à cerimônia. O presi-
dente do Vasco, Raul da Silva Campos,
exultava. E, ao discursar, declarou:

— O Vasco está vingado. Eis o está-
dio que diziam faltar para nos tornarmos
grandes.

O Vasco construíra não um simples
estádio, mas o maior do Brasil.

No primeiro jogo lá realizado, a torci-
da não comemorou a vitória. Sofreu com
a derrota inapelável para o forte Santos,
um dos melhores times do futebol paulis-
ta. Como consolo, o fato de o primeiro
gol ter sido marcado por um jogador da
casa: Galego.

Um ano depois, São Januário voltou a
virar notícia. Foi lá que se realizou o
primeiro jogo, na América do Sul, sob a
luz artificial. Era novidade no Brasil as
partidas noturnas. O Vasco, sem medir
esforços para abrilhantar suas festas, con-
vidou o Wanderos, do Uruguai, para a
inauguração dos refletores. Venceu com
um gol olímpico de Santana. Foi a partir
desse jogo que o gol de córner passou a
ser chamado de olímpico, como homena-
gem aos uruguaios, bicampeões olím-
picos.

Não só de atividades esportivas viveu
São Januário nesses 60 anos. Foi palco,
também, de manifestações políticas, co-
memorações cívicas, desfiles e festas Io de
maio, grandes assembléias de trabalhado-
res. Foi ali que se realizou o jogo entre a
Seleção Brasileira e a Seleção Uruguaia,
na despedida dos soldados brasileiros com
destino a Europa, para participarem da II
Guerra Mundial. Não param aí os aconte-
cimentos que fazem, até hoje, a história
de São Januário. Foi nele que se alojaram
duas unidades da Força Expedicionária
Brasileira, que, tempos depois, participa-
riam da guerra.

Da Tribuna do estádio, Getúlio Var-
gas foi ovacionado após instituir a Conso-
lidaçáo das Leis Trabalhistas do Brasil.
Mas, nem só aplausos e êxitos tiveram em
São Januário os Presidentes da Repúbli-
ca. Washington Luís, por exemplo, teve a
oportunidade de conhecer o carinho de
uma multidão numa tarde, e, quase ao
mesmo tempo, sentir o incômodo de uma
ordem não cumprida.

O episódio com o Presidente Wa-
shington Luís aconteceu durante um dos
muitos jogos entre cariocas e paulistas,
em São Januário. No início, as 50 mil
pessoas aplaudiram, entusiasticamente, o
Presidente. Sentiu-se orgulhoso e envai-
decido com a manifestação. Mas esqueceu
que um campo de futebol pertence ao
povo e não a uma autoridade, por maior
que seja. O juiz marcou um pênalti contra
os paulistas, que, discordando da marca-
ção, resolveram abandonar o campo. Foi
aí que errou Washington Luís. Sério,
pediu a um oficial de gabinete que fosse
até o campo e desse ordem para que o
jogo continuasse. Amílcar, um dos líderes
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Inaugurado em 1927, o estádio

manteve suas características internas

também na entrada da sede. Ali,

Ademir recebeu de Vargas a

medalha do Pan-Americano

60 anos de

lenda, futebol

e emoção

Lédio Carmona

da Seleção Paulista, respondeu ao oficial:
— Diga ao doutor Washington Luís

que ele manda lá em cima; cá em baixo
mandamos nós.

São Januário sempre foi um estádio
diferente. As hierarquias e posições so-
ciais tinham que vir sempre depois dos
interesses populares. Não são poucos os
fatos folclóricos contados até hoje pelos
velhos vascaínos.

Que torcedor do Vasco, daquele mais
antigo, não conhece a onda do sapo, que
teria sido enterrado no gramado de São
Januário, pelo ponta-esquerdo do Anda-
raí, Arubinha? Uns afirmam que aconte-
ceu, realmente. Outros garantem que não
passou de onda criada pelos adversários.

O que se contava, na época, era que,
irritado com a goleada de 12 a 0 sofrida
pelo Andaraí, para o Vasco, Arubinha
teria rogado uma praga para que o Vasco
passasse 12 anos sem ganhar campeona-
tos. Para que a praga tivesse ainda mais
força, Arubinha teria enterrado um sapo
no campo de São Januário. Verdade ou
não, o fato é que o Vasco, alarmado com
os boatos sobre o sapo, ordenou que o
campo fosse revolvido. Isso aconteceu em
1937. Coincidência ou não, o Vasco só
voltou a ser campeão, oito anos depois,
em 1945. Faltou pouco para a praga do
Arubinha se concretizar.

Além do folclore de São Januário,

também grandes competições esportivas
foram ali realizadas. Quem não se lembra
dás inúmeras Copas Rocas disputadas
com grande público? Os duelos entre
brasileiros e argentinos levavam os torce-
dores à emoção e ao delírio.

Em 1949, ano de glória do Vasco, foi
disputado, em São Januário, o Campeo-
nato Sul-Americano de Seleções. O Brasil
tinha vantagem até a última rodada,
quando foi derrotado pelo Paraguai, por 2
a 1. Resultado: as duas seleções termina-
ram empatadas e teria que haver uma
decisão extra. O ataque brasileiro, forma-
do por Tesourinha, Zizinho, Otávio, Jair
e Simão, marcara 27 gols em todo o
Campeonato, mas ainda era criticado. Os
vascaínos exigiam a entrada de Ademir
Menezes. Flávio Costa, democraticamen-
te, acatou a decisão da torcida.

Ademir, escalado, não perdoou os
paraguaios: fez quatro gols da vitória
brasileira de 7 a 1, e saiu de São Januário
consagrado. O goleiro do Paraguai, Sinfo-
riano Garcia, como prêmio pelas suas
grandes atuações, acabou contratado pelo
Flamengo.

1949 foi também o ano das grandes
partidas internacionais em São Januário.
O Arsenal, de Londres, um dos maiores
times do mundo na época veio ao Brasil e
disputou uma série de amistosos no está-
dio do Vasco. Começou vencendo o Flu-

minense por 5 a 1, na estréia de Didi.
Chegou a vez do Vasco. O jogo era
encarado como a revanche para os brasi-
leiros. A expectativa era tão grande que a
renda passou, pela primeira vez. de um
milhão de cruzeiros. Foram exatos Cr$
1.146.150,00. O público — 50.IKK) pessoas
— é o maior da história de São Januário.

Em campo, o Vasco conseguiu a espe-
rada vingança: 1 a 0, gol de Nestor. num
chute forte sem ângulo, da linha de fundo.
Nem o juiz acreditou que tivesse sido gol.
Foi verificar se a rede estava furada. Só
então se convenceu. Os ingleses, sempre
auto-suficientes, afirmavam sem grande
convicção:

— O Vasco venceu na sorte. Fez um
gol que contraria a própria geometria.

Outro fato pitoresco, também com o
Arsenal, aconteceu no jogo seguinte, con-
tra o Flamengo. O Arsenal começou bem
e fez logo 1 a 0. O Flamengo não se
intimidou e buscava o empate a todo
custo. Falta na intermediária, a quarenta
metros da área. Jair da Rosa Pinto se
preparou para bater. O goleiro inglês,
Swindin, sem conhecer a potência do
chute de Jair, mandou abrir. Conseqúên-
cia: a bola chutada com incrível violência,
fez uma curva e entrou como uma bala no
gol inglês. Espanto geral dos jogadores do
Arsenal. Abalados, náo conseguiram se
achar em campo acabam derrotados por 3
a 1.

Assim era São Januário. O estádio
dos grandes acontecimentos, dos fatos
exóticos, do imprevisto.

Os jogos preparatórios para a Copa
do Mundo de 1950 também foram realiza-
dos em São Januário. Todo acontecimen-
to importante no futebol brasileiro, antes
de 1950, era programado para o estádio
do Vasco. Paraguaios e Uruguaios fize-
ram amistosos com o Brasil, no estádio
marcado pela imponente figura do Almi-
rante, logo na entrada. Carrega, porém, o
estigma de ter sido a concentração do
Brasil, antes do fatídico jogo contra o
Uruguai, no dia 16 de Julho. Antes, a

seleção se concentrava no Joá. Resolveu
mudar para a decisão. Perdeu. Azar?
Coincidência? Ninguém sabe.

São Januário é assim. Assunto para
horas e horas de conversa nostálgica.
Fonte para muitas histórias. Um prato
cheio para os amantes do futebol. Os mais
jovens, torcedores na faixa dos 25 a 30
anos, também contam suas versões. Uma
delas é sobre o dirigente João Silva.
Dizem os vascaínos, além dos próprios
adversários, que ele, ao sentir que o jogo
estava difícil para o Vasco, postava-se
atrás do gol à direita, e dava baforadas em
seu cachimbo. No mesmo momento, um
jogador do Vasco caía na área e o juiz
marcava pênalti.

Dé. que formou dupla de área com
Roberto, foi um dos jogadores que mais
se beneficiou com as baforadas do João...

Em São Januário, é proibido falar
sobre o jogo com o Londrina, pelas semi-
finais do Campeonato Brasileiro de 1977.
Cinqüenta mil torcedores compraram
seus ingressos e espremeram-se nas arqui-
bancadas, para assistir à derrota inespera-
da do Vasco, por 2 a 0. Revoltados, os
torcedores passaram a quebrar o estádio,
o que provocou a intervenção da polícia.
Enquanto desciam os cassetetes, espalha-
va-se o gás lacrimogénio. Foi uma tarde
negra.

Roberto, o principal artilheiro de to-
da a história do Vasco, também teve o seu
momento de glória, em São Januário. Foi
lá. contra o Volta Redonda, que marcou o
seu 500° gol. Vibração. Até um gigantes-
co bolo de aniversário foi levado para as
comemorações no gramado de São Ja-
nuário.

O gol 500 de Roberto foi o último
grande momento de São Januário. Já se
passaram quatro anos. nada mais de im-
portante aconteceu. Hoje. finalmente,
um grande jogo será disputado no tradi-
cional estádio. Algo, fatalmente, vai
acontecer. Novas histórias, novos episó-
dios. E possivelmente, novas confusões.
Faz parte da vida de São Januário.

O bonde da alegria

Oldemário Touguinhó

Quem diria. Depois de 36 anos, São Januário volta a ser o
principal campo de atração dò futêboTffiTRioTO belo êltísróricür
estádio do Vasco, que até a abertura no Maracanã, em 1950, era
a mais importante praça de esportes da cidade, revive hoje os
bons tempos. Muita coisa mudou. O bonde São Januário, o 53,
não chega mais perto da porta, como naquelas tardes de glória
do futebol.

A torcida lotava o 53, que dava uma parada no Largo da
Cancela e invadia a Rua São Januário. Era uma festa por todo
caminho. As famílias, com suas cadeiras na calçada, saudavam a

assagem do bonde, agitando suas bandeiras e gritando pelo"asco. As crianças faziam um carnaval.
O São Januário entrava numa pequena rua antes de chegar

ao estádio e largava centenas de torcedores a cada minuto.
Havia sempre um bonde atrás do outro. Todos com reboques
para conduzir maior número de passageiros, todos tocedores.

No fim, a torcida, ao deixar o campo, já encontrava aquela
longa fila de bondes à sua espera. Bastava lotar os bancos para o
condutor dar o sinal com o din din da campainha, e o
motorneiro arrancava com o elétrico.

As vitórias do Vasco faziam a alegria dos bondes. Pelos
estribos, os grupos cantavam e dançavam. Outros, mais empol-
gados, trepavam sobre os bancos e faziam batucada nas laterais

A festa era tão contagiante que a maioria dos motorneinx.

quase todos portugueses, acompanhava as comemorações,
batendo com o pé em um oedal que produzia som estridente,
espécie de buzina do bonde.

Quem sofria era o condutor. A se equilibrar no estribo,
—cobravtt-as-passagens-com-um-tídueado^—fatíavw—tiiUançandçi—

as notas entre os dedos. Mas. quase sempre, ignorado pelos
passageiros, que fingiam não ouvir. Só depois de muito insistir,
era atendido.

A cada domingo o 53 era parte integrante do futebol da
cidade. Os grandes espetáculos esportivos eram realizados em
São Januário. Os clássicos, mesmo sem o Vasco, eram lá, por
ser o principal campo do Rio. O movimento da torcida era uma
constante. No dia em que o Vasco náo jogava, parte dos
moradores da Rua São Januário ia para a calçada provocar as
torcidas que passavam no 53, agitando ainda mais a bandeira
vascama.

Aos domingos, a Light autorizava os motorneiros a
diminuírem o numero de pontos de parada guando saíam
lotados do estádio. Normalmente, o bonde seguia direto até o
Largo da Cancela. Ali, os torcedores começavam a definir seus
caminhos. Alguns continuavam até a Praça Tiradentes. Outros,
desciam para tomar o bonde que subia para o subúrbio da
Leopoldina. A maioria preferia terminar a tarde na Quinta da
Boa Vista, descansando sobre a grama, passeando pelo lago, ou
se divertindo nos brinquedos do Parque Shangai.

No domingo seguinte bem cedo. o SJ já estava novamente
pronto para o seu dia de lutebol

m
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Campinas — Já classificados para a tercei-
ra fase do Campeonato Brasileiro, Guarani e
Fluminense realizam hoje, 17h, no Estádio
Brinco de Ouro da Princesa, uma disputa extra
e particular: lutam pela liderança do Grupo J,
que nada representa em termos práticos. O
Guarani está na frente com 20 pontos e o
Fluminense o segue de perto com 19.

O Fluminense jogará com quase sua força
máxima. Em relação ao último jogo com o
Grêmio (1 a 0), não terá apenas Washington,
suspenso pelo terceiro cartão amarelo e substi-
tuído por Alberto. Jandir e Deley continuam
de fora. Mesmo assim, Antônio Lopes acredita
em novo êxito nesse jogo que marcará o fim da
temporada de 86 para os tricolores.

No Guarani, a expectativa é semelhante. O
técnico Gainete, que reclamou muito da violên-
cia do Flamengo no empate (0 a 0) de quinta-
feira, comentou esperar muito mais do jogo de
hoje, por ser "o Fluminense mais bem estrutu-
rado, mais entrosado e mais técnico". O
Guarani terá a volta do artilheiro Evair, mas
não contará com Barbieri. E Marco Antônio
Boiadeiro é dúvida.

O mineiro Édson Alcântara do Amorim
será o juiz. Guarani: Róbson; Marco Antônio,
Ricardo, Gilson Jader e Zé Mário; Tosin,
Marco Antônio Boiadeiro (Valdir) e Zico;
Chiquinho, Evair e João Paulo. Fluminense:
Paulo Vítçr; Galvão, Vica, Ricardo e Eduardo;
Leomir, Édson Souza e Romerito; Assis, Al-
berto e Tato.

Sandro Moreyra

Após o mau humor, Leomir voltou a sorrir

Pênalti, tristeza

e alívio de Leomir

Cláudio Arreguy

A antiga frase "no futebol não há verdade que
dure 24 horas" foi vivida em parte por Leomir de
Souza, 25 anos. Em parte porque sua verdade durou
cinco dias. Do aborrecimento por que passou todo o
último domingo, conseqüência do pênalti perdido
no empate de 0 a 0 com o Atlético-GO, veio o alívio
pelo gol (de pênalti) diante do Grêmio, responsável
pela classificação do time do Fluminense à terceira
fase do Campeonato Brasileiro.

Se no jogo de hoje com o Guarani, em Campi-
nas — é bom lembrar que ele cobrou três pênaltis
nos últimos quatros jogos — houver um pênalti, não
há a menor dúvida de que este paranaense, incluído
no grupo dos gaúchos tricolores, será o encarregado
da cobrança. E que quase certamente buscará o
canto esquerdo do goleiro.

No jogo com o Atlético de Goiás, chutei
com a convicção de que faria o gol. Só que me
esqueci de que Leonetti começou sua carreira aqui
no Fluminense e que já havia treinado muito comigo
essas cobranças. Sabia bem como eu cobrava pênal-
tis. Bati com a convicção de que iria marcar o gol,
mas ele foi feliz e defendeu.

Leomir teria muitos motivos para curtir o
dissabor do pênalti que adiou a classificação do
Fluminense naquele sábado. No domingo, por
exemplo, passou um dia de mau humor. Para ele,
apesar do empate, foi uma derrota. Mas veio o jogo
seguinte, com o Grêmio, e houve o pênalti em Assis.
A torcida do Fluminense gritou em coro: "Leomir,

Leomir". Mas, por precaução, cantou "a bênção
João de Deus". A torcida deu certo. Leomir se
reabilitou.

Fiquei contente, é lógico, com a manifesta-
ção da torcida e com o apoio dos companheiros. Mas
não me atemorizei. Tenho confiança em mim e
sempre bato o pênalti com a convicção de que vou

- marcar o gol. Desta vez não foi diferente. .MazaropL
é excelente pegador de pênaltis e ainda catimbou,
tentando me irritar. Aí, pensei comigo mesmo: vou
bater no canto que costumo bater e pronto.

A bola foi chutada com força, no canto de
sempre, Mazaropi por pouco não a defendeu. Mas
entrou e Leomir ficou em paz. Quem conversa com
ele, tem a convicção de que fala com um .titular,
mesmo não figurando no time-base da torcida,
sempre preterido pelos mais ilustres Jandir e Delei.
Mas sempre um jogador imprescindível ao time.

Leomir lamenta que a evolução do Fluminense
seja agora interrompida pelas férias. Acha que os
interesses da classe devem estar acima disso. E
lembra que os dois jogos restantes desta fase marca-
dos para o ano que vem servirão para que o time se
prepare para a terceira fase. Não resta dúvida: se
houver um pênalti hoje para o Fluminense, lá estará
confiante junto à bola esse paranaense de cabelos
escorridos. Agora mais seguro de si.

Entra o Coritiba,

ninguém sai

OM os jogos de hoje, interrompe-se o >3
Campeonato Brasileiro na sua segun-
da fase, para só recomeçar em fins de •;

janeiro do ano que vem. De amanhã até lá,^I
nada de bola: os jogadores em todo o Brasil
entram em suas férias regulamentares. >

A volta do Campeonato acontecerá em >>
pleno verão. Isto talvez não tenha tanta>*j
importância em outras cidades, mas para o *5
Rio tem um significado especial. Nesta
época os cariocas, e os que vêm de outras
cidades para aqui, não estão lá muito inte-
ressados em futebol. O Rio, em fins de
janeiro, vive em ebulição. São as praias j
cheias, os bares repletos, os shows, as festas,
o ambiente pré-carnavalesco dos ensaios das
escolas de samba, tudo que esta cidade tem
para oferecer a seus nativos e aos deslum-
brantes visitantes. Futebol já figurou entre
essas atrações. Hoje não mais. Notadamen- -
te, em tempo de sol e de samba.

Os clubes, portanto, que fecharam este
ano no vermelho acumulando prejuízos na
maioria dos jogos, vão inaugurar 1987 tam-
bém com estádios vazios. Principalmente
em relação aos jogos daqui do Rio. Não
devem render muita coisa. Na reabertura,
em pleno calor de janeiro, o Fluminense
jogará com o Santa Cruz, o Flamengo com o
Vitória e o América com o Santos. São
todos jogos programados para o Rio. E os
três, jogos para menos de meia casa.

Quem arrumou isso foi a própria CBF,
vergando-se à vontade de ministros e me-
tendo no Campeonato mais quatro clubes.
Perderam todos: os ministros, porque não
receberam o retorno que esperavam das
urnas de 15 de novembro, e o Campeonato,
porque teve suas rodadas aumentadas, com
invasão do período de férias dos jogadores e
essa interrupção no meio.

É por isso que não se pode acreditar
numa melhora do futebol brasileiro no ano
de 87. Pouco ou nada vai mudar porque os
homens continuarão sendo os mesmos. Fa-
Ia-se em segunda divisão, mas todos duvi-
dam que qualquer grande seja atirado nela.
Viram a mesa como fizeram no caso dos
ministros e fica tudo como dantes.

A gente tem, assim, de achar graça
quando vê as tentativas dessa gente pro-
curando iludir os inocentes como vem fazen-
do o grupo de Brasília ligado ao MEC-
SEED e ao CND, numa preparação de
terreno para se assenhorar da futura Secre-
taria de Esportes, que pretendem conseguir
pôr em funcionamento. Andam querendo
bancar os reformistas quando, há anos,
desfrutam das regalias com essa situação
que fingem querer mudar.

Ainda agora estamos vendo a Justiça
mandar inscrever o Coritiba no Campeona-
to. Dentro da bagunça organizada, estabele-
rida desde a intervenção dos ministros colo-
cando mais três clubes através do moço de
recados Gomes Tubino, qualquer outro clu-
be desclassificado em campo tinha o mesmo
direito. Na Justiça ficou claro que foi o
CND quem forçou a inclusão. O clube do
Paraná espertamente correu atrás dessa ver-
dade. E a Justiça não teve como negar-lhe
os direitos. E agora? Terceiro turno com
mais um clube? E os que terão, no fim da
segunda fase, por força de um regulamento
que já foi mil vezes rasgado, cair fora? Vão
se conformar? Olha aí a sua chance, Botafo-
go, Sobradinho, Caruaru e outras vítimas.
Justiça neles, que a volta é certa.

Repito o que disse aqui outro dia: o
esporte brasileiro só vai conseguir melhorar
e progredir no dia em que alguém de direito
criar uma lei, uma única lei com essa
redação:

"Fica extinto o CND e sem qualquer
poder de mando os tubinos, nabis, hoffmeis-
ter e outros iguais. Revogam-se as disposi-
ções em contrário."

Seria a salvação do futebol, do atletis-
mo, da natação, do remo, de todos os
esportes que ainda não conseguiram —
como o basquete e o vôlei, que apelaram
para a iniciativa privada — livrar-se da
tutela desses órgãos e desses homens que há
anos os dirigem muito mais em proveito
próprio, como degraus para subir na vida
política ou empresarial.

Com raríssimas exceções.
?

Histórias — O antigo dirigente pernam-
bucano, Rubens Moreira, era um homem de
hábitos simples, um tanto rude e que se
inibia todo fora de seus pagos.

Hospedado, certa vez, num luxuoso
hotel de Paris, Moreira desceu para jantar
sozinho. Sentou-se, pegou uma enorme car-
ta e apontou_para o garçom o que desejava
comer. Meia hora passou e nada de vir o
prato pedido. Julgando que podia ter acaba-
do, Moreira voltou a convocar o garçom e
apontou outra linha na carta. O moço
assentou, com um gesto de cabeça, e Morei-
ra ficou novamente quase uma hora sem ser
servido. Um terceiro pedido e a cena se
repete.

Moreira já estava se irritando, quando
senta-se a seu lado o dr. Gosling, médico da
delegação e poliglota. Rubens Moreira ex-
plica o que está acontecendo e o médico
desanda a rir. É que Moreira confundira o
menu com a carta da orquestra e já tinha
pedido (e ao contrário do que pensava, sido
atendido) uma valsa de Strauss, a Protofo-
nia do Guarani e preparava-se para repetir o

repetitivo Bolero de Ravel.

0
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Botafogo e Bangu não fizeram só o chamado jogo
dos desesperados: foi também o futebol da mediocrida-
de. Dois times sem qualquer esquema tático no grama-
do se limitaram a cnutões para a frente, chegando a
irritar o pequeno público que compareceu ao estádio
do Vasco. Em suma, uma verdadeira pelada jogada por
profissionais em final de temporada. Os dois times,
com o ponto que cada um perdeu, ficaram mais perto
da Segunda Divisão. Para completar o quadro, o juiz
Hélio Cosso foi de uma imcompetência enervante
durante os terríveis 90 minutos. O marcador de 0 a 0
acabou sendo um merecido castigo para os dois lados,
pois ninguém merecia ganhar. As ações foram todas
desenvolvidas no meio campo, o que facilitou muito as
defesas. Enfim, ninguém ganhou, mas todos que lá
estiveram sairam perdendo; jogadores, árbitros e públi-
co. Botafogo — Lagusa, Josimar, Alemão, Mongol,
Gilberto, Osvaldo, Luisinho, Derval, Maurício, R.
Carlos e Luis Cláudio. Bangu — Gilmar, Jacimar,
Mareio Rossini, Oliveira e Racinha (Márcio Nunes)
Mauro Galvão, Israel, Tobi, Marcele, Ricardo e Ado.
Renda — Cz$ 71 mil 245. Público, 2 mil 433.-

Flu e Guarani jogam
só pela liderança

Já classificados para a terceira fase do Campeona-
to Brasileiro, Guarani e Fluminense jogam hoje em
Campinas, às 17 horas, apenas para cumprir tabela. O
Guarani está em primeiro no grupo J, com 20 pontos, e
o Fluminense tem 19 pontos. Desta forma, a partida
vale exclusivamente para definir quem vai encerrar esta
fase como líder do grupo.

Para o jogo, que terá como árbitro o mineiro
Edson Alcântara do Amorim, os times estão assim
escalados: Guarani — Marco Antonio, Ricardo, Gilson
Jader e Zé Mário; Tosin, Marco Antonio Boiadeiro e
Zico; Ricardo e Eduardo; Leomir, Edson Souza e
Assis; Romerito, Alberto e Tato.

Após o mau humor, Leomir voltou a sorrir

Pênalti, tristeza

e alívio de Leomir

Cláudio Arreguy

A antiga frase "no futebol não há verdade que
dure 24 horas" foi vivida em parte por Leomir de
Souza, 25 anos. Em parte porque sua verdade durou
cinco dias. Do aborrecimento por que passou todo o
último domingo, conseqüência do pênalti perdido
no empate de 0 a 0 com o Atlético-GO, veio o alívio
pelo gol (de pênalti) diante do Grêmio, responsável
pela classificação do time do Fluminense à terceira
fase do Campeonato Brasileiro.

Se no jogo de hoje com o Guarani, em Campi-
nas — é bom lembrar que ele cobrou três pênaltis
nos últimos quatros jogos — houver um pênalti, não
há a menor dúvida de que este paranaense, incluído
no grupo dos gaúchos tricolores, será o encarregado
da cobrança. E que quase certamente buscará o
canto esquerdo do goleiro.

No jogo com o Atlético de Goiás, chutei
com a convicção de que faria o gol. Só que me
esqueci de que Leonetti começou sua carreira aqui
no Fluminense e que já havia treinado muito comigo
essas cobranças. Sabia bem como eu cobrava pênal-
tis. Bati com a convicção de que iria marcar o gol,
mas ele foi feliz e defendeu.

Leomir teria muitos motivos para curtir o
dissabor do pênalti que adiou a classificação do
Fluminense naquele sábado. No domingo, poç,
exemplo, passou um dia de mau humor. Para ele,
apesar do empate, foi uma derrota. Mas veio o jogo
seguinte, com o Grêmio, e houve o pênalti em Assis.
A torcida do Fluminense gritou em coro: "Leomir,

Leomir". Mas, por precaução, cantou "a bênção
João de Deus". A torcida deu certo. Leomir se
reabilitou.

Fiquei contente, é lógico, com a manifesta-
ção da torcida e com o apoio dos companheiros. Mas
não me atemorizei. Tenho confiança em mim e
sempre bato o pênalti com a convicção de que vou

-marca-r o goL-Desta-vez-nãafoi-dife-re-nte-.-Mazaropi
é excelente pegador de pênaltis e ainda catimbou,
tentando me irritar. Aí, pensei comigo mesmo: vou
bater no canto que costumo bater e pronto.

A bola foi chutada com força, no canto de
sempre, Mazaropi por pouco não a defendeu. Mas
entrou e Leomir ficou em paz. Quem conversa com
ele, tem a convicção de que fala com um titular,
mesmo não figurando no time-base da torcida,
sempre preterido pelos mais ilustres Jandir e Delei.
Mas sempre um jogador imprescindível ao time.

Leomir lamenta que a evolução do Fluminense
seja agora interrompida pelas férias. Acha que os
interesses da classe devem estar acima disso. E
lembra que os dois jogos restantes desta fase marca-
dos para o ano que vem servirão para que o time se
prepare para a terceira fase. Não resta dúvida: se
houver um pênalti hoje para o Fluminense, lá estará
confiante junto à bola esse paranaense de cabelos
escorridos. Agora mais seguro de si.

Entra o Coritiba,

ninguém sai

OM os jogos de hoje, interrompe-se o
mL# Campeonato Brasileiro na sua segun-

da fase, para só recomeçar em fins de
janeiro do ano que vem. De amanhã até lá,
nada de bola: os jogadores em todo o Brasil
entram em suas férias regulamentares.

A volta do Campeonato acontecerá em
pleno verão. Isto talvez não tenha tanta
importância em outras cidades, mas para o
Rio tem um significado especial. Nesta
época os cariocas, e os que vêm de outras
cidades para aqui, não estão lá muito inte-
ressados em futebol. O Rio, em fins de
janeiro, vive em ebulição. São as praias
cheias, os bares repletos, os shows, as festas,
o ambiente pré-carnavalesco dos ensaios das
escolas de samba, tudo que esta cidade tem
para oferecer a seus nativos e aos deslum-
brantes visitantes. Futebol já figurou entre
essas atrações. Hoje não mais. Notadamen-
te, em tempo de sol e de samba.

Os clubes, portanto, que fecharam este
ano no vermelho acumulando prejuízos na
maioria dos jogos, vão inaugurar 1987 tam-
bém com estádios vazios. Principalmente
em relação aos jogos daqui do Rio. Não
devem render muita coisa. Na reabertura,
em pleno calor de janeiro, o Fluminense
jogará com o Santa Cruz, o Flamengo com o
Vitória e o América com o Santos. São
todos jogos programados para o Rio. E os
três, jogos para menos de meia casa.

Quem arrumou isso foi a própria CBF,
vergando-se à vontade de ministros e me-
tendo no Campeonato mais quatro clubes.
Perderam todos: os ministros, porque não
receberam o retorno que esperavam das
urnas de 15 de novembro, e o Campeonato,
porque teve suas rodadas aumentadas, com
invasão do período de férias dos jogadores e
essa interrupção no meio.

É por isso que não se pode acreditar
numa melhora do futebol brasileiro no ano
de 87. Pouco ou nada vai mudar porque os
homens continuarão sendo os mesmos. Fa-
la-se em segunda divisão, mas todos duvi-
dam que qualquer grande seja atirado nela.
Viram a mesa como fizeram no caso dos
ministros e fica tudo como dantes.

A gente tem, assim, de achar graça
quando vê as tentativas dessa gente pro-
curando iludir os inocentes como vem fazen-
do o grupo de Brasília ligado ao MEC-
SEED e ao CND, numa preparação de
terreno para se assenhorar da futura Secre-
taria de Esportes, que pretendem conseguir
pôr em funcionamento. Andam querendo
bancar os reformistas quando, há anos,
desfrutam das regalias com essa situação '

que fingem querer mudar.
Ainda agora estamos vendo a Justiça

mandar inscrever o Coritiba no Campeona-
to. Dentro da bagunça organizada, estabele-
rida desde a intervenção dos ministros colo-
cando mais três clubes através do moço de
recados Gomes Tubino, qualquer outro clu-
be desclassificado em campo tinha o mesmo
direito. Na Justiça ficou claro que foi o
CND quem forçou a inclusão. O clube do
Paraná espertamente correu atrás dessa ver-
dade. E a Justiça não teve como negar-lhe
os direitos. E agora? Terceiro turno com
mais um clube? E os que terão, no fim da
segunda fase, por força de um regulamento
que já foi mil vezes rasgado, cair fora? Vão
se conformar? Olha aí a sua chance, Botafo-
go, Sobradinho, Caruaru e outras vítimas.
Justiça neles, que a volta é certa.

Repito o que disse aqui outro dia: o
esporte brasileiro só vai conseguir melhorar
e progredir no dia em que alguém de direito
criar uma lei, uma única lei com essa
redação:

"Fica extinto o CND e sem qualquer
poder de mando os tubinos, nabis, hoffmeis-
ter e outros iguais. Revogam-se as disposi-
ções em contrário."

Seria a salvação do futebol, do atletis-
mo, da natação, do remo, de todos os
esportes que ainda não conseguiram —
como o basquete e o vôlei, que apelaram
para a iniciativa privada — livrar-se da
tutela desses órgãos e desses homens que há
anos os dirigem muito mais em proveito
próprio, como degraus para subir na vida
política ou empresarial.

Com raríssimas exceções.
?

Histórias — O antigo dirigente pernam-
bucano, Rubens Moreira, era um homem de
hábitos simples, um tanto rude e que se
inibia todo fora de seus pagos.

Hospedado, certa vez, num luxuoso
hotel de Paris, Moreira desceu para jantar
sozinho. Sentou-se, pegou uma enorme car-

- ta e apontou para o garçom-o-íjue-desejava-
comer. Meia hora passou e nada de vir o
prato pedido. Julgando que podia ter acaba-
do, Moreira voltou a convocar o garçom e
apontou outra linha na carta. O moço
assentou, com um gesto de cabeça, e Morei-
ra ficou novamente quase uma hora sem ser
servido. Um terceiro pedido e a cena se
repete.

Moreira já estava se irritando, quando
senta-se a seu lado o dr. Gosling, médico da
delegação e poliglota. Rubens Moreira ex-
plica o que está acontecendo e o médico
desanda a rir. É que Moreira confundira o
menu com a carta da orquestra e já tinha
pedido (e ao contrário do que pensava, sido
atendido) uma valsa de Strauss, a Protofo-
nia do Guarani e preparava-se para repetir o

repetitivo Bolero de Ravel.
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Vasco precisa 
vencer. E 

joga 
a todo risco

Ç-7 Foto de Ari Gomes

O Vasco quer vencer o Coríntians
esta tarde, cm São Januário, de qualquer
maneira. Com 14 pontos no Grupo L e
sem vencer há dois jogos — perdeu para
Criciúma e Atlético Mineiro —, será
ousado, atrevido e até inconseqüente em
termos defensivos. O pensamento do téc-
nico Jocl Santana é encurralar o adversá-
rio em seu próprio campo, apoiado pela
pressão dos torcedores na arquibancada,
c arrancar a vitória que "classificará o
time para a próxima fase" do Campcona-
to Brasileiro, segundo afirmou.

A derrota, porém, é vista como o
caos, nesse jogo que também marca o fim
da temporada de 1986 do futebol carioca.
"Nossas férias seriam terríveis", concor-
dou Paulo Roberto. "Se perdermos, pas-
saremos a não depender mais só de
nossos esforços", admitiu Joel Santana.
Sem dúvida, a vitória deixará o Vasco em
situação privilegiada, pois passará a so-
mar 16 pontos, podendo chegar a 20 —
depois das férias, enfrenta o Nacional,
cm Manaus e o Ceará, no Rio.

— Temos de ganhar do Coríntians.
Ganhando, tudo bem. Pois Ceará e Intcr-
nacional — com 13 c 15 pontos, rcspccti-
vãmente — vão jogar entre si, além de
terem outros jogos difíceis pela frente. E
o Criciúma — com 14 pontos — terá dois
jogos fora de casa — comentou Jocl
Santana.

Os coletivos realizados na semana
deixaram o técnico mais tranqüilo. O
time portou-se bem c não pareceu vulne-
rável, apesar da imprevista cscalação dc
Donato c Souza na zaga c dc Henrique na
cabeça-de-área,y compondo o meio-

Precavido, Joel realizou treinos táticos
para ajustar a defesa e Edmar será rigo-
rosamente vigiado cm campo. O Corín-
tians é tido como adversário traiçoeiro."Tanto que acumulou mais pontos fora
dc casa", disse Roberto, o grande ausen-
tc do Vasco.

Mas Jocl Santana acredita que o
Coríntians terá de se expor e atacar, pois"a derrota o deixará em difícil situação".
Sc for verdade, melhor para o Vasco, na
visão de Romário, artilheiro do time com
nove gols. Para cie, a vitória pode ser
conquistada cm cima de Luís Pereira,"sem pique" para acompanhar as jogadas
de velocidade do Vasco.

Exemplo de entusiasmo c confiança,
que aos poucos contagia os torcedores. A
Polícia Militar elevou dc 150 para 300 o
efetivo que costuma levar para São Ja-
nuário, além de outras medidas dc segu-
rança para evitar atrito entre as torcidas.
É a promessa dc um grande jogo e de
uma festa pacífica.

VASCO
AcácioPaulo RobertoDonatoSouzaChiquinhoHonriquoCteovaniGorsinhoSantosRomárioZó Sórgio

CORÍNTIANS
CarlosÉdaonLuio PoroiraJatobáJaconirWilson ManoCatanocoCristóváoEduardoEdmarJoão Paulo

campo ao lado dc Gcovani c Gcrsinho.

TAonioo Joel Santana Técnico: Jorg-o VioiraLocal: 8&o Januário, àn 18 hora*. Juiz: NeiAndrade Nunos Mala (BA).

Na página 44 reportagem sobre
o estádio de São Januário Romário espera explorar sua velocidade e juventude contra o veterano zagueiro Luís Pereira

HMÂUTO CENTER - O SHOPPING CENTER DO CARRO

FAÇA SEU CARRO BRILHAR

E3

Bateria Delco
Volks e Fiat à gasolina, sem ar
condicionado, à base de troca.

348,90
4*141,00 = 564,00'
SEM ENTRADA

à vista ou

0 Rutometal

299,00

Mna VtDCO WFOPMATTCA

Rack
Sit 1 Trans-hobby Preto.

4 x 124,00 = 496,00'
SEM ENTRADA

Kit de som
Toca-fitas CM 360 RP AM/FM/SW
stereo, 30 watts

2 falantes coaxiais 6"
2 falantes coaxiais 6 x 9"
4 tolas de luxo

2.790,00
4 x 967,00 = 3.868,00*
SEM ENTRADA

OFERTA ESPECIAL
Gravação anti-furto do número do
chassis nos vidros do carro.

199,00
Oferta válida para as lo|as-, Bonsucesso,
Botafogo e Madureira.

Macaco
Articulado, universal.

J 149,00

Kit de molas
Par dianteiro c par traseiro
para Chevette.

avista

659,90
4 x 246,00 = 984,00*
SEM ENTRADA

avista ou

¦CENTER

2LM0 SHOPPING CENTER

^jsafap
Kit amortecedor
Par dianteiro c par traseiro
para Chevette.

rm

815,00
4x289,00 = 1.196,00
SEM ENTRADA

avista ou

DO CARRO
'M computado o custo de atrftu»a dr cfd>to (CAC) n° 1122 do BC- Mfitadyias em otota até 20 12 86. nu enquanto durar c estoque
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João Saldanha

PRQOUZIDONA 70NAIFRANCA

O bonde

São Januário

SÁO 
Januário cabe? Ou não cabe?

Tomara que não e que muita gente
compareça. Cansei de ir lá e, para

entrar, usar todos os artifícios e experiên-
cia de jogo de futebol. Lembro-me de um
Vasco e Arsenal. Vasco um a zero e o
ponta-direita Nestor fez o gol. A bola ia
saindo pela linha do fundo e o Nestor deu
uma cacetada. O Swindim nem viu. De-
pois protestou: 

"Na Inglaterra este gol
jamais aconteceu. Ninguém chuta dali.
Não deveria valer". Anos mais tarde o
Ramsey também protestava contra o gol
do Tostão: "Deitado não vale. Deveria ser
anulado". Tudo bem, dois a um para nós.
Mas o caso é que tinha muita gente.
Estourou São Januário. O Arsenal, "The

Gunners", era o time dc McAulcy c For-
bes, de Mc Phcrson c Swindim, um timaço
de cobras c tinha ganho do Fluminense. O
povão gosta muito de jogo bom e foi. Eu vi
o jogo dependurado num camarote pelo
lado de fora. Não tinha mulher. Pudera,
como elas poderiam entrar?

Sempre foi assim e nunca ninguém se
incomodou com excesso de público em um
estádio. Quando não dava mais e com a
Copa do Mundo no ano seguinte, fizeram
o Maracanã. Era necessário para a Copa e
para o futebol brasileiro. Perdemos a Co-
pa num jogo dramático, mas 15 dias não
eram passados e um Fla-Flu levava mais de
150 mil ao estádio.

Sim, deve encher São Januário, mes-
mo com uma série de coisas. O bonde não
existe mais. Nem o " São Januário" nem o
"Belinha de São João". Fizeram a Aveni-
da Brasil e ali virou passagem dc alta
velocidade. O bairro perdeu muitas resi-
dências e se encheu de indústrias que dc
noite e aos domingos estão fechadas. Tudo
isto prejudicou o jogo no Estádio do
Vasco. Mas levo fé em Vasco e Coríntians,
jogo importantíssimo para a classificação
do Vasco. Se não for decisivo. Todas as
condições de enchente de público estão
formadas.

O futebol não foi previdente, o padre
muito esperto tomou-lhe a dianteira e
pediu o campo para a missa em Ação de
Graças pelo término do Ano Internacional
da Paz.

Campeonato brasileiro

GRUPO HERMES

HOJE
_Grupo„L

Palmeiras x Sáo Paulo — Morumbi, 17h
Ponto Prota x Trozo — Campinas, 17h

Santos x Joinville — Vila Bolmiro, 17h
Grupo J

Guarani x Fluminense — Campinas
Goiás x Grêmio — Goiânia, 17h

Central x Santa Cruz — Caruaru, 17h
Vitória x Atlotico-GO — Salvador, 17h

17h

Grupo K
Atlético-PR

Cruzeiro
Internacional-SP

Náutico

x CSA — Curitiba, 17h
x Bahia — Bolo Horizonte, 17h
x Comercial — Limeira, 17h
x Portuguesa — Recife, 17h

Grupo L
Vasco x Coríntians — São Januário, 18h

Internacional-RS x Atlótico-MG — Beira Rio, 17h
Criciúma x Sobradinho — Criciúma, 17h

Rio Branco x Ceará — Vitória, 17h
Obs: As duas últimas rodadas da segunda fase serão
disputadas depois das férias dos jogadores, em datas a

serem definioas pela CBF.
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Ja vimos

esse filme

Augusto Nunes

BS& ARTE dos comunistas
HJI brasileiros podia ser re-
9s7 censeada, embora se de-
B vesse confiar a tarefa não
A 30 IBGE e sim ao SNI, já
que nenhum deles se arriscava
a exibir endereço certo e sabi-
do. Um punhado amargava o
exílio, um grupo de gatos pin-
gados ensaiava aventuras guer-
rilheiras nas selvas do Ara-
guaia, outro tanto vagava por
aparelhos nas cidades e, de vez
em quando, assaltava bancos.
Mas essa, ensinavam os milita-
res sob o olhar de aprovação da
extrema-direita, era apenas a
parte visível do imenso perigo
vermelho. Havia também a face
escura do monstro, formada
por comunistas, cripto-
comunistas, filocomunistas e
simpatizantes que se espalha-
vam por todo este ingênuo Bra-
sil, repleto de paisanos incapa-
zes de identificar inimigos da
democracia.

Durante 20 anos, ensinaram-
nos que havia comunistas es-
condidos debaixo de nossas ca-
mas, nas salas de visita das
melhores famílias, em reuniões
do Rotary, em clubes de esco-
tismo, na igreja, até mesmo nos
quartéis e, naturalmente, nos
partidos políticos. A longo pra-
zo, eles sonhavam jantar, sem
tempero, todas as criancinhas
brasileiras. Antes disso, almo-
çariam o regime democrático,
depois de terem garfado, no ca-
fé da manhã, a moral e os bons
costumes. Para que tal horror
se consumasse, bastaria conce-
der existência legal aos parti-

dos comunistas. No minuto se-
guinte, grávidos de militantes
dispostos a mostrar aos demo-
cratas com quantos paus se faz
uma canoa (e uma ditadura),
eles começariam a marchar so-
bre a versão tropical do Palácio
de Inverno.

Pois bem: legalizados os
partidos comunistas e abertas
as umas de 15 de novembro, ao
fim da eleição mais livre da
história do Brasil republicano,
onde está o perigo vermelho?
Em São Paulo, o PCB e o PC do
B não fizeram um mísero depu-
tado, e o MR-8 deu a seu caci-
que Cláudio Campos uma vota-
ção insuficiente para eleger um
sindico de arranha-céu. No Rio
de Janeiro, é verdade, Jandira
Feghali, do PC do B, foi a cam-
peã de votos entre os candida-
tos a deputado estadual. Se tal
êxito deve ser parcialmente
creditado ao bom desempenho
na TV dessa médica simpática
e articulada, é também inegá-
vel que para ele concorreu a
conhecida inclinação de uma
fatia dos cariocas por escolhas
extravagantes, que já levou ao
Congresso gente como Agnaldo
Timóteo e Mário Juruna. É cer-
to que milhares de eleitores vo-
taram em Jandira pensando
mais na possível musa do verão
que numa futura deputada. Ca-
so efetivamente sofresse de
pendores esquerdistas, os ca-
riocas teriam votado, por exem-
pio, nos candidatos indicados
por Luís Carlos Prestes, que, se
não ficam tão bem como Jandi-
ra, com certeza se ajeitam com
maior desenvoltura aos modeli-
tos radicais.
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SPECIAL

Reprisado, com diferentes fi-
gurantes, em virtualmente todo
o país, o fiasco dos comunistas
nos principais estados brasilei-
ros deixa mal os teóricos do
perigo vermelho — tanto os que
passaram todo o tempo com a
mão no coldre, como os gene-
rais Sílvio Frota e Newton Cruz,
quanto os que usaram para ra-
biscar artigos de ensaios tortu-
rados na forma e torturadores
no conteúdo. Se no fundo esses
ideólogos não acreditavam ser
tão ameaçadora a extensão do
perigo vermelho, então menti-
ram, e como mentirosos devem
ser execrados. Se realmente jul-
gavam que havia uma formidá-
vel multidão de comunistas a
localizar e punir, então foram
incompetentes, e como tal de-
vem ser lembrados.

A falácia da ameaça extre-
mista merece ser evocada no
momento em que boa parte do
governo — compreensivelmen-
te estimulada pelos bolsões que
o general Ernesto Geisel quali-
ficava, com muita razão, de "ra-
dicais" e, sem tanta, de "since-
ros" — tende a transformar o
PT no grande Satã da democra-
cia brasileira, montado no dra-
gão da CUT. Nessa linha de
raciocínio, excitada pela convo-
cação de uma greve geral que
refletiu o primitivismo político
e intelectual de seus mentores,
o PT seria o sucedâneo dos PCs
dos velhos tempos. Um partido
com demoníacos poderes para,
à revelia da cruz formada pela
gravata c pela pala do ministro
Paulo Brossard, provocar des-

de rebeliões em Brasíla até ter-
remotos no Rio Grande do
Norte.

O resultado da eleição reco-
menda a busca de bodes expia-
tórios mais encorpados. Ressal-
vada a constatação de que o PT
cresceu em relação a pleitos
anteriores em regiões brasilei-
ras politicamente estratégicas,
é notório que ainda lhe faltam
músculos (e cérebro) para dar
por concluída a primeira infân-
cia. No Rio e em São Paulo, à
parte o sucesso relativo da pre-
gação pós-moderna de Feman-
do Gabeira e a grande votação
obtida por Luiz Inácio Lula da
Silva, o partido não pagou pia-
cê na eleição para o governo
estadual e elegeu bancadas es-
quálidas. No restante do país, a
esmagadora maioria do eleito-
rado negou mais de uma vez
endosso à tese do "quanto pior,
melhor" perfilhada pelo partido
(pela qual, aliás, deveria pagar
direitos autorais ao governador
Leonel Brizola).

O PT estará condenado ao
raquitismo enquanto seus mili-
tantes não abdicarem da car-
rança de normalista mal-
amada com que contemplam o
universo situado além das fron-
teiras partidárias, e continua-
rem agarrados à fantasia de
que não há salvação (nem pure-
za) fora de seu mundo melanco-
licamente pequeno. Eventual-
mente, essa minoria de meni-
nos zangados poderá apresen-
tar-se travestida de intérprete
dos sentimentos da maioria dos
brasileiros, como aparentemen-
te ocorre desde a decretação do
Plano Cruzado n, que tropeçou

no descontentamento popular.
Em vez de desfazer o equívoco,
o governo tem incorrido no erro
muito mais grave de exagerar a
avaliação da força do inimigo
para, apoiado em brasileiros in-
quietos com o suposto fulgor da
estrela petista, derrotá-lo.

O PT e a CUT, como se sabe,
traem um evidente despreparo
para o convívio dos contrários,
sem o qual não há democracia.
Cabe ao governos ministrar-
lhes lições de tolerância, e entre
elas figura a naturalidade no
trato das greves, ainda que fia-
grantemente políticas como a
de sexta-feira. Paralisações or-
ganizadas, mesmo que por enti-
dades hostis ao governo, são
sempre mais bem-vindas que
greves selvagens. Mais impor-
tante ainda, movimentos do gê-
nero configuram acidentes na-
turais num regime democráti-
co, e, enquanto durarem, o go-
verno deve limitar-se ao estrito
cumprimento da lei.

Os códigos em vigor, se pres-
crevem medidas fortes mais ne-
cessárias como a repressão aos
piquetes e uma série de puni-
ções reservadas a greves ilegais
como a de sexta-feira, não auto-
rizam, por exemplo, a mordaça
recomendada pelo porta-voz
Fernando César Mesquita para
líderes sindicalistas, nem a,cen-
sura virtualmente imposta pelo
Dentei a noticiários de Rádio e
TV. Por esse atalho de equívo-
cos avançaram, alguns anos
atrás, os teóricos do perigo ver-
melho. É muito cedo pra esque-
cer onde acabamos.

Já vimos, enfim, esse filme.
E péssimos filmes não merecem
reprise.

afa Drogasmil^M
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verdadeirovai dar um

banho de beleza.

E de charme também.
E que nas lojas da Drogasmil foram montados

stands da Socila. E neles vão estar presentes consultoras
da própria Socila. Elas vão ensinar, direitinho, todas as

soluções para você realçar ainda mais a sua beleza e os truques
para manter aquele charme invejável. E tudo isso de graça.

Não é uma beleza?

BARRASHOPPING
Av. das Américas, 4.666 Lj. 209
IPANEMA
Rua Visconde de Pira já, 192
COPACABANA .Rua Santa Clara, 50 Lj. D

socila 
ipta

ábe,e

OS ENDEREÇOS DA BELEZA:
CENTRO
Av. Rio Branco, 20
TUUCA
Rua Conde de Bonfim, 664
TUUCA
Rua Conde de Bonfim. 226

NOVO PONTO.

DE MANIPULACAO

paraaclasSe

MEDICA,

Quem usa
Natuderm no Le-
blon, já sabe: nós
somos a fórmula cer- t|
ta para tranqüilidade
do médico e bem-estar do
paciente. A receita do sucesso?
Controle de qualidade e atendimen-
to personalizado. Do balcão ao produto final.

Agora, visando melhorar ainda mais nossos
serviços à classe médica e ao grande público,

estamos abrindo
mais uma farmácia

de manipulação, em
Copacabana. Amplian-

do nossa capacidade de
produção. Dinamizando nos-

sos serviços. E chegando mais
perto de mais gente. A Natuderm está

crescendo cheia de saúde. Use Natuderm. Agora
também em Copacabana, à rua Barata Ribeiro
391 • loja B, esquina com rua Siqueira Campos.

FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO.
Av. Ataulfo de Paiva, 566 - loja 302 • Leblon • Tels.: (021) 239-4294 • 511-0791

Rua Barata Ribeiro, 3Í1 • loja B -C**acjbau • Teü (021) 25W218

MÉIER
Rua Dias da Cruz, 210-B
MÉIER
Rua Arquias Cordeiro, 310
IACAREPAGUÁ
Rua Cândido Benício, 1.708
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Carlos Eduardo Novaes

PODE 

ser que me engane, mas
tenho uma leve desconfiança
de que quem vai governar o
Rio a partir de 15 de março é
D. Ceiina Moreira Franco.
Basta olhar a cara do casal

para saber quem manda e quem obe-
dece. Sim, porque a democracia coixju-
gal não passa de uma — para usar a
palavra preferida de Darcy Ribeiro —
utopia. Na vida a dois tem sempre
alguém que impõe o "ritmo do jogo"
(ainda que às vezes recue o time para
dar a iniciativa ao parceiro). Na casa
dos Moreiras não há dúvida que é D.
Celina. Seu ar sério, duro, grave, até
um pouco autoritário (deve ter herda-
do do avô) se impõe, de cara, à expres-
sáo abandonada e desprotegida do
maridão.

Passada a euforia da vitória nas
eleições—comemorada com abraços e
beijinhos — o casal voltou à morna
rotina das relações estabilizadas. Mo-
reira não teve muitas horas de alegria.
Logo pintou dentro de casa um arran-
ca-rabo com a mulher que o deixou
mais jururu do que seus eleitores de-
pois do Cruzado n. Eu o avistei saindo
do seu prédio — somos quase vizinhos
— nesse dia: tinha a cara arriada como
um pneu furado — as sobrancelhas
estavam no queixo. Soube mais tarde
que Moreira se descontrolou — talvez
embriagado pela vitória — e quis fazer
valer sua autoridade diante da mu-
lher. D. Celina tratou de cortá-lo rapi-
dinho:

— Você é governador lá pras sua
negas. Aqui mando eu!

Agora os jornais noticiam o primei-
ro desentendimento entre os Moreiras
(o primeiro, ressalva-se, que vem a
público). Aconteceu num quarto de
hotel em Brasília onde o casal se arru-
mava para comparecer à recepção que
Samey ofereceu a Alfonsín. Como
sempre acontece com figuras públicas
a imprensa Iralou de amenizar o fato
citando apenas uma frase de D.Celina
dirigindo-se ao marido — "Você ficou
me apressando". Uma única frase, mas

Os Moreiras

muito significativa. Quem é ou for
casado já deve ter escutado essa frase
(ou similares) à exaustão. Todos nós
sabemos — de tanto ouvi-la — que ela
nunca é dita de uma forma doce ou
carinhosa. Não há a menor possibilida-
de de as mulheres anunciarem entre
sorrisos: "Ora, meu bem, você ficou me
apressando..." Muito menos algo co-
mo": "Você é tão apressado, queridi-
nho. A frase sai sempre em tom de
reclamação. E nunca sai sozinha, ape-
nas nessas quatro palavras. Depen-
dendo do grau de irritação da mulher
(e D. Celina estava muito irritada, mas
os jornais resolveram poupá-la) a frase
vai mais longe:

Tá vendo? Tá vendo? Olha ai! É
bem feito! Você ficou me apressando!
Que mania!

Quer dizer, para os jornais publica-
rem uma frase como essa — "você
ficou me apressando" — imaginem o
que não aconteceu antes entre as qua-
tro paredes do quarto do hotel! A
discussão por sinal começou no Rio
quando Moreira comunicou à mulher
que iria a Brasília.

Eu também vou!
Mas Celina, não tem nada a ver...
Não interessa! Eu também vou!
É uma viagem de trabalho, Celi-

na. Vou almoçar com o Ulysses, depois
tenho uma audiência com o Denny
Schwartz, aquele, o ministro do De-
senvolvimento, depois vou ao Pa-
lácio...

Sim e depois? Depois você sai
para jantar, aparecem logo umas mu-
lheres e... eu sei, sei muito bem como é
Brasília! É um antro... um grande bor-
dei disfarçado... eu também vou e não
quero mais falar sobre isso!

D. Celina morre de ciúmes do seu
gato angorá. A discussão recomeçou
no carro, a caminho do aeroporto do

Rio. Moreira é tinhoso, apesar do jei-
tão conciliador. Sabe como irritar a
mulher (quem não sabe depois de tan-
tos anos de casados?). Lança o veneno
e depois faz aquela cara surpresa de
quem não esperava tamanha reação.
Moreira esperou o carro entrar na Ilha
do Governador para perguntar se Celi-
na estava levando o vestido da re-
cepção.

Que recepção? Você não me fa-
lou nada de recepção! Claro que não
trouxe. Você me viu arrumando a ma-
la. Eu botei algum vestido de recep-
ção? Que recepção é essa?

Não te falei que nós íamos à
recepção no palácio para o Alfonsín?

A mim? — D. Celina chegou a se
ajeitar no banco do carro para discutir
melhor — Você não me disse nada!
Você só disse que ia ver o Ulisses e
depois tinha uma audiência com aque-
le cara que é ministro de não-sei-o-
que... nunca sei o nome dele... tô sa-
bpv ..o agora da recepção...

Moreira permanecia imperturbável
como um bom político.Mas eu falei...

Então vamos voltar preu pegar o
vestido.

Moreira olhou o relógio e disse que"agora não dá mais tempo" Celina
insistiu. Moreira alegou que não po-
diam perder o vôo. O motorista dirigia
freando e acelerando sem saber com
quem ia ficar a última palavra (ele é
novo na casa). Celina lembrou-se de
uma amiga em Brasília que poderia
lhe emprestar um vestido, mas tratou
de alertar o marido:

Se eu não for, você também não
vai!

Mas Celina...
Ah, náo vai mesmo! Ou vamos

os dois ou ficamos no hotel vendo
televisão. Não adianta argumentar.

Você é bom de argumentos lá com
seus políticos. Comigo você sabe que
não cola...

A discussão prosseguiu durante o
vôo. Já ai uma discussão mais cautelo-
sa. Havia gente à volta, algumas pes-
soas cruzavam o corredor fazendo
questão de cumprimentar o governa-
dor. Foi aquele tipo de discussão que
sai pelo canto da boca, com os dentes
trincados, entremeada de sorrisos e
cumprimentos aos circunstantes. D.
Celina estava uma arara porque no
saguão do aeroporto falava qualquer
coisa e Moreira lhe deu as costas para
atender a um eleitor.

Você sabe que detesto isso.
Quando estou falando, você não me dá
a menor atenção. Tenho ódio quando
você vira as costas e me deixa falando
sozinha!

Mas Celina...
A discussão avançou por todo o vôo

e seguiu até a esteira das bagagens.
Em Brasília, Moreira fez seus contatos
e retornou ao hotel atrasado para a
recepção do Alfonsín. Ao ver a mulher
soltou uma frase muito comum entre
os casais.

Mas você ainda está assim?
Ah, pra quê! Teve início um bate-

boca que sô foi interrompido à entrada
do palácio. Os dois acabaram chegan-
do cedo demais. D. Celina não teve
dúvidas, engrenou uma segunda e re-
tomou a discussão:

Viu? Não tem ninguém. Fomos
os primeiros a chegar! Que vergonha!

Mas, Celina...
Você sabe que detesto ser a pri-

meira a chegar aos lugares. Eu sei
como sáo essas recepções oficiais. Se
esqueceu que füi criada dentro de um
palácio? Por que tem que ficar me
apressando?

Mas Celina... eu não fiz nada.
Nesse momento passou o jornalista

que captou a frase final da mulher do
governador:Você ficou me apressando...

Dá para sentir o tom da frase, caro
leitor?

Affonso Romano de SantfAnna - > f

Prisioneiros

"É 
preciso evitar Mallarmé"

(Mario de Andrade)

MA

a

MA

UEM lê a obra dos concretis-
tas, sobretudo a de Haroldo
de Campos, se impressiona
com a obsessão que ele tem
por Mallarmé. Em parte com-

preen3e-se a paixão do brasileiro pelo
francês: ele foi um (e não o como
querem) dos caminhos que a poesia
tomou para chegar à modernidade.
Contudo, em Haroldo essa obsessão
tem um significado diverso do que
teria em Octávio Paz e em outros
poetas-críticos contemporâneos. Em
Haroldo, tal obsessão é parEilisante,
enquanto em outros, como Paz, é esti-
mui ante.

Vejamos a tese de doutoramento de
Haroldo — Morfologia de Macunaima.
O primeiro capítulo reafirma uma
equivocada comparação entre Mário/
Oswald (a que já me referi aqui domin-
go passado). O miolo da tese é uma
aplicação do método de Propp a Má-
rio. Já o final é uma tentativa inglória
de justapor Mário a Mallarmé.

Como Haroldo só consegue ver o
mundo, a realidade ou qualquer texto
através de Mallarmé, ou pior, através
de um único poema dele —"Un Coup
de Dès", começa a procurar na obra de
Mário as ansiadas marcas do francês.
E o faz febril e exaustivamente. Mas
quanto mais procura, mais encontra
duas coisas: primeiro nenhuma men-
ção a "Un Coup de Dès" e, em segundo
lugar, repetidas afirmativas de que
Mário não gosta de Mallarmé. Mário
diz que Mallarmé "soçobrou". Diz que
não tem qualquer interesse pela "linha
Mallarmé". Vê na obra de Mallarmé

de Mallarmé

"Brulez 
par conséquent: il n'y apaslà

d'héritage lütéraire, mes pauvres enfants" (Mallarmé)

"invenções desumanas que por desu-
manas não podem ir pra diante", e
afirma em caixa alta: "É PRECISO
EVITAR MALLARMÉ!"

Isto cria um drama para Haroldo de
Campos. Como pode ele dedicar-se a
um autor, que renega o seu pai tex-
tual? Com Oswald ele conseguiu a
"transferência", pois este_rg£ere:se_a
Mallarmé como Haroldo gosta. Mas
Mário é indomável. Haroldo começa a
patinar no espelho do mesmo. Lembra
a pergunta de Greer Cohn sobre outro
par obsessivo concrestista: Joyce/
Mallarmé:" Joyce a-t-il connu et appre-
cié Mallarmé, et en particulier "Un
Cou de Dês'?" E comete a mesma
indagação no plano brasileiro: "Neste
ponto coloca-se a pergunta: Mário de
Andrade conhecia 'Un Coup de Dês'"?

É uma pergunta que não tem rele-
vância alguma para se entender a obra
de Mário, mas é crucial para se enten-
der a obra de Haroldo. E tanto é verda-
de que, de repente, no "epílogo" da
tese assistimos a uma fantástica dra-
matização da batalha do critico com
seus fantasmas. O ensaísta deixa de
ser autor e passa a personagem e à sua

peripécia critica aplica-se o método de
Propp. Revela-se a sua luta com o
"antagonista" (Mário). Ai existem, co-
mo nos contos populares, "danos" e
"reparações de danos", "proibições" e
"infrações". É maravilhoso que a criti-
ca na sua estrutura siga as trilhas do
conto maravilhoso que analisa. Há até
a introdução "do novo antagonista" —
o crítico francês Thibaudet que apon-
tou o "fracasso" de Mallarmé. Haroldo
também chama dois "coadjuvantes"
para ajudá-lo: Phillipe Sollers e Greer
Cohn. Mas é tudo vão. Não há modo de
achar Mallarmé em Mário.

Haroldo, então, tenta de viés, uma
tática psicanalitica: refere-se ao termo
"seqüestro" que Mário usa e que tem
sentido psicanalitico: refoulement (re-
calque, repressão, deslocar, transfe-
rência). Quer achar um Mallarmé re-
calcado em Mário. E quanto mais ten-
ta, mais ressalta o Mallarmé exposto
nele mesmo, o Mallarmé que nunca
existiu em Mário, mas sim na escrita
fantasmática do próprio Haroldo. Sin-
tomaticamente chama o último capí-
tulo de seu livro de "epílogo", assim
como "epílogo" era o último de Ma-

cunaíma". Mas tudo o que pensa ver
no "epílogo" de Mário, náo é senão
uma construção imaginária no seu
próprio "epílogo". E o autor pensa
estar falando, quando está sendo fala-
do por suas obsessões. "Será por mera
coincidência que o epílogo-do livro se
deixe atravessar por vestígios Mallar-
maicos, rasuras de um palimpsesto,
como se a última e menos previsível
façanha de Macunaima fosse reconci-
liar Mário com Mallarmé" ... As rasu-
ras são do palimpsesto de Haroldo, ele
é que necesita "reconciliar" imagens
textuais-paternas.

E num último esforço tenta fazer
um poema-colagem com frases dos
pais inconciliáveis Mário/Mallarmé.
Tira daqui e dali e constrói um "se-
qüestro do texto ausente". Inteligen-
tíssimo, e falso. Ou melhor, verdadel-
ro. Não para explicar Mário, mas Ha-
roldo. Deste modo, o que Haroldo na
sua última página diz sobre Mário-
/Mallarmé, é aquilo que o inconsciente
do texto diz de Mallarmé/Haroldo:"
acione-se o dispositivo do seqüestro. O
texto seqüestrante exibe a inscritura
do texto seqüestrado — os calques (no
sentido lingüístico: 'transposição de
uma palavra ou de uma construção de
uma língua para outra') do re-calque".

Garoto órfão da paternidade /ansia-
da, Haroldo força a última aproxima-
ção entre pais inconciliáveis, mostran-
do dialeticamente a rasura, a falha, a
fenda, ao dizer sua última frase: "Má-
rio parece conversar com Mallarmé
(outro nome principiado por Ma...".

Contudo, essa silabação Ma, Ma,
Ma, que está em Macunaima, Mário,
Mallarmé, talvez não seja mais que o
balbuclo do menino diante do seio/tex-
to mãe, que o aprisionou, seqüestran-
do para sempre sua escrita literária...

'MIRANDA

COLCHAS • CORTINAS • MATELASSÉ • ESTOFADOS
Show-Room: Rua Barata Ribeiro, 621-A

tels.: (021) 235 1381/255-7519 • Copacabana

ZÓZ1MO AFIRMA:
.Todas as noites em luxuosos aptos, mansões, muita gente bèrt*..1ouve e desfruta da versatilidade e talento do Pianista. Organista..

, AMÉRICO CERQUEIRA. Piano, sofisticado órgão ou orquestra, fazem o grande sucesso em suas recepções Aulas práticas deouvido no melhor estilo. 295-3555 cu 295-8569.
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INSTRUMENTOS MUSICAIS?

DÊ UM TOQUE.

58D-55H DISCOU ANUNCIOU

Zózimo

Presença brasileira

Está funcionando a pleno vapor em Paris o mais
novo marco da presença brasileira na cidade —o
restaurante Pau Brasil, instalado em plena L'Etoile.

Trata-se de uma churrascaria com música ao vivo
— samba, evidentemente — eventuais shows típicos
e muito carnaval o ano todo.

A curiosidade do restaurante, à parte o menu que
provoca filas à porta da casa, fica por conta do local
onde funciona — uma antiga piscina pública, vazia
evidentemente, num espaçoso subsolo da Rue
Tilsit.

SO ELA
Depois de dobrar o ca-

bo dos 2 milhões e meio
de cópias vendidas de
seu LP, a manequim Xu-
xa (foto) está próxima
agora de bater a marca
dos 2 milhões 800 mil
discos.

No mercado latino-
americano, com um só
disco e num só pais, nem
Júlio Iglesias, Roberto
Carlos ou os Menudos
conseguiram semelhan-
te façanha.

Roda-Viva

O show de Luis Carlos Vinhas na recepção com
que o presidente José Sarney homenageou o presi-
dente Raul Alfonsín agradou tanto que valeu ao
artista um convite do cerimonial argentino para
tocar ano que vem na Casa Rosada.

A nova coleção de festas e férias de Regma
Lebelson será mostrada na terça-feira, a partir tfax
15h, em sua própria boutique.

O Sr. Rui Schneider foi promovido ao grau de
oficial na Ordem do Mérito Naval.

O hoteleiro capixaba João Dalmácio começa a
erguer em São Paulo, em plena Brigadeiro Luis
Antonio, mais um Porto do Sol. O projeto leva a
assinatura de Paulo Casé.
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UMA SEMANA

CINEMA ESPANHOL

HOJE
com o filme:,

OS SANTOS INOCENTES
uni filme de MARIO CAMDS

e a seguir:
LOS ZANCOS

um filme de CARLOS SAURA

FANNY... Pelopaja
um filme de \ ICENTE ARANDA

SESSÃO CONTÍNUA
um filme de |OSÉ LUIS GARCI

A VAQUINHA
um filme de LLJÍS G. BERLANGA

1 \( liisiv.imenli- ii«i < me •
S7UDIO CAUMONT COPACABANA

Um Natal como antigamente
ria SEMANA DE ANTIGÜIDADES do
Casashopping tem: pratarias,
tapetes orientais, arte sacra,
luminárias, art-nouveau,
art-déco, bric-à-brac.
Tem muita beleza e
arte para você dar
de presente.
SEMANA DE
ANTIGÜIDADES
De 14 a 21/12
Domingo, 10 às 19 h
Segunda a sábado,
15 às 21 h.
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O FUTURO NO PASSADO v v

A arte moderna, da rejeição inicial
às conseqüências de sua assimilação -
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Mudança Reeleição
O Departamen-

to de Edificações
-da Prefeitura, ór-
gão responsável
pela concessão do
habite-se, está de
mudança para um

, novo prédio na
Avenida Presi-
dente Vargas.

Ainda sem o ha-
bite-se.

¦ ¦ ¦
Lançamento
A ViUa Riso vai

abrir as portas na
terça-feira para o
lançamento oficial

-no Brasil dos pianos
vtenenses Boesen-
dorfer, que têm 158
anos de vida na Eu-
ropa.

utilizados por no-
mes como Svtatos-

_lav Richter, Alfred
Brendel, Froederich
Oulda, Benedetti-
Mlchelangeli e ou-
tros monstros do te-

"ciado, os Boesendor-
fer tiveram uma por-
ta aberta para o
mercado brasileiro
com a decisão do go-
vemo — adotada há
um ano — de reduzir
a zero o imposto de
importação para
teatros, orquestras,
músicos proflssio-
nals e instituições de
ensino desejosos de
adquirir instrumen-
tos de primeira
Hnhn

Uma providência,
diga-se de passa-
gem, da maior clari-
vidéncia.

A tese da reeleição do deputado Ulys-
ses Guimarães à presidência da Câmara
começa a ganhar adeptos cada vez mais
fervorosos.

o deputado Carlos Sant'Anna, que che-
gou a postular o cargo, trabalha com
afinco para convencer Ulysses (e a ban-
cada do PMDB) a acumular as presidên-
cias da Câmara, do PMDB e da Assem-
bléia Nacional Constituinte.

No Senado, Sant'Anna dá o braço a
Affonsó Camargo, reeditando a ciobradi-
nha que iniciou as articulações para a
incorporação do PP ao PMDB em 1982 e
as primeiras conversas para o lançamen-
to da candidatura de Tancredo Neves à
presidência, em 1984.

Sant'Anna pensa em disputar o lide-
rança do PMDB na Câmara.

Camargo postula a primeira vice-
presidência do PMDB.

FOGO E FUMAÇA
O deputado eleito Francisco Domei-

les esteve longamente na quinta-feira
com o governador eleito Moreira
Franco.

Está, portanto, colocada mais lenha
na fogueira de rumores de que Dornel-
les é nome cotado para assumir a Se-
cretaria de Fazenda no próximo go-
vemo.

Mulheres do ano
A TV Manchete colocará no ar no pró-

ximo dia 28 o especial Mulheres do ano,
uma homenagem às representantes do
mulherio que mais se destacaram em 86.

Foram escolhidas as cantoras Marina
e Vfatusi, a economista Maria da Concei-
çáo Tavares, a deputada eleita Rita Ca-
mata, a escritora Maria Adelaide do
Amaral, D Carmem Prudente, as atrizes
Sônia Braga, Maitè Proença e Fernanda
Torres, além de Ana Duarte.

Ana foi a primeira vítima do motorista
de táxi estuprador, Jaime, a ter coragem
de denunciá-lo. á policia.

Quem

vem
Está sendo espe-

rado no Rio no fim
do mês para uma
temporada de férias
o cartunista, dese-
nbista e autor tea-
trai Gérard Lauzier,
possivelmente o
mais brasileiro de
todos os franceses.

Lauzier, que mo-
rou algum tempo no
Brasil, dividindo-se
entre Salvador e o
Rio, acaba de em-
placar em Paris
mais um sucesso.

Trata-se da peça
I/amuse-gueule, re-
cém-estreada no
teatro do Palais
Royal, grande suces-
só tanto de público
quanto de critica.

¦ ¦ ¦
Requinte
A Varig já recebeu

o seu primeiro car-
gueiro DC-10, colo-
cado imediatamente
em operação, e espe-
ra ter o segundo
voando com suas co-
res em abril do ano
que vem.

Pouquíssimas
companhias aéreas
no mundo dispõem
em sua frota de jatos
DC-10, que têm ca-
pacidade para deslo-
car 80 toneladas,
destinados exclusi-
vãmente ao trans-
porte de carga.
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Ronaldo Znnon

Grupo de artistas plásticos, anteontem, no vernissage da coletiva
de fim de ano da galeria Montesanti: Sérgio Camargo, Mareia

Barrozo do Amaral, Cláudio Tozzi e Rubens Gerchaman.

Estaca zero
A comunidade negra ainda

não digeriu bem a aprovação
pelo comitê de Relações Exte-
riores do Senado do nome do
diplomata Moacir Martins Fer-
reira para o cargo de Embaixa-
dor em Seul.

Ê que a biografia de Ferreira
tem um passado um tanto ou
quanto racista, tendo sido ele
personagem central de um ru-
moroso affair na Embaixada de
Zurique, onde serve, envolven-

do precisamente problemas ra-
ciais.
• Os protestos da comunidade
negra, entretanto, não surti-
ram efeito: o Itamarati não tem
planos de voltar atrás na indi-
cação que fez nem tem planos
de se submeter a pressões ex-
ternas; quanto ao Senado —
última instância ao alcance
dos desgostosos — já encerrou
os trabalhos deste ano de seu
comitê de Relações Exteriores.

Caixas

gordas
Quando as taxas dc ju-

ros caíram para níveis em
torno de 1,5%, os bancos
foram autorizados pelo
Governo a passar a cobrar
por todos os serviços pres-
todos aos clientes — con-
sultas de saldo, talões dc
cheque, extratos, corres-
pondência e telefonemas,
etc. — como compensação
pelas vacas magras.

É dese esperar que, ago-
ra que as taxas voltaram
ao nível de antigamente —
andam lá pelos 16, 17% —
alguém se lembre urgente-
mente de revogar essas co-
branças, já que os bancos
andam abarrotados de di-
nheiro e não precisam de
nenhum tipo de compen-
sação.

Ao contrário, quem an-
ia precisando é o cliente.

Pé na França
Depois de mais de dois

anos de negociações, as
partes chegaram a um
acordo: vai subir em
Mame-la-Valée, norte da
França, a partir do ano
que vem, a primeira su-
cursai da Disneylândia
fora dos Estados Unidos.

Vai ter tudo que a ma-
triz tem, mais alguns pré-
dios de escritórios, um
palácio de convenções,
hotéis, um camping, dois
centros comerciais, vá-
rios lagos e um complexo
de tênis e golfe.

O projeto está orçado
em oito bilhões de dó-
lares.

Carnaval

pela TV
Chega a um pouco

mais de Cz$ 7 milhões o
total que será pago pelas
televisões pelos direitos
de transmissão do desfile
das escolas de samba no
próximo carnaval.

O contrato, assinado
na quinta-feira com a Li-
ga Independente das Es-
colas de Samba do Rio
de Janeiro, tem até agora
como signatárias apenas
as TVs Globo e Man-
chete.

SUMIÇO
Os alfaiates estão em

palpos de aranha, sem.
poder entregar as enco-
mendas de seus elegan-
tes clientes.

Desapareceu do mer-
cado o zíper.

"Muy amigos"
I* Comen-
ItArio de um
I assessor do
(ministro
I Marco Ma-
Iciel anall-
Isando as
IpressAes de
lparlamen-
Itares do
IPFL queIdefendem
Isua salda

da Casa Civil para reaasu-
mir o mandato de senador e
a presidência do partido:— Tem muita gente por aí
pensando mais em si mesma
do que no próprio Maciel.

• • *
Nào é, por exemplo, o caso

do ministro Jorge Bornhau-
sen (foto).Se dependesse dele, Ma-
ciei aúa sairia nunca do
quarto andar do Palácio do
Planalto.

j.jjfli

Zózimo Barrozo do Amaral

ENFIM!!!

R&ICJOUI

PRONTA-ENTREGA
Na Barata Ribeiro, 707 Loja I Você encontra tudo
para começar um 87 c/ pé direito — Vestidos
brancos, e demais cores, bermudas d saião EM
LANÇAMENTOS jamais vistos. Manequins de 38 a
48 — Aceita-se encomendas. Corra e Boa Sorte!
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eduardo guinle
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Rio: Rua Visconde de Pirajá, 514 - Ipanema
Rio de Janeiro - Tels.: (021) 259-6346

e 239-2292. PetrópoliS: Shoppina Bauhaus,
loja 7 • Centro.

DE !? A 6? ATÉ 92 H. SÁBADO ATÉ 18 H.

P- 'Ate

VROUPA COM RENOASV
PRONTA ENTREGA
etcetera
S. PAULO
Rua Augusta, 2240 •
Telefone: 282-9753
FORTALEZA
Av. Monsenhor Tabosa,
1400 Lojas 05/06 •

^Telefone: (085) 224-7825
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MODA MULHER
— VERÃO —

ÜlÒ SHOPPING 45
i Pça Saens Pena, 45 — 31' Piso TJjUCA

Relógiosde pulso«i de bolsoantigos de ouro.

pT PATEK
PHILIPPE• Lange • Vacheron • Rolo*• Relógios com Fase de Lua

e com Maquinismo Complicado.
9R. RUDOLF

R. Senhor dos Passos, 48 ¦ R.J.
das 10:00 às 18:00 hs.

Tela.: 252-2829
252-0939 • 224-1856

DIETA FÁCIL

CONGELADOS DIETETICOS
DE LÍGIA AZEVEDO

Pacote da 1.000 calorUa pI dia para 7 dlaa
Entregamos em sua casa

Encomende de segunda a sexta

264-5217 * 255-7672

1 —" i

1
1 from Manhattan
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RAMK>IdE)RS

TRADITIONAL JAZZ

Hoje das 18:00 às 22:00 horas.
Venha e não esqueça de

trazer sua animação.

Le Meridien Copacabana - Av. Atlântica, 1020

O Sapato

WftLK visconde de Pirajá, 547 - lp)a K - Ed. Ipanema 9000
Rio Sul Shopping Center-2? Piso, lx>)a B-13 A

A cidade

vive no

Cidade.

Para conhecer
mais a cidade,

você precisa ler
o Cidade. É só

abrir as nossas
páginas e passear de

norte a sul no Rio.
JORNAL DO BRASIL
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AMÉLIA GOMES

PARTICIPA A ABERTURA DE SUA
ÇALERIA DE ESCULTURA, JÓIAS E
OBJETOS ASSINADOS E CONVIDA

PARA O CCKTEl DE INAUGURAÇÃO
DIA 15 DE DEZEMBRO, ÀS 21:00H.

SHOPPING CASSINO ATLÂNTICO
AV. ATLÂNTICA, 4.240, LOJA 232

Chegou o Yacht People. O Serviço Náutico que conquistou o mundo.

MSSEK) DE BARCO

Sqtda regular • People Meet
Preço: 312,00 por pessoa
Saídas: Quarta - 9-.30 às 13:30

Sexto -19:30 às 22:30
Indufdo: Solgodos frios e Quentes

Refrigerantes
Música oo vivo

Safda de grupos

Reveillons
Preço: 3.200,00 por pessoa
Saído: 31/12 - 22 hs (Marina do Glória)
Volta: 4 hs
Roteiro: Flamengo, Botafogo* 24 hs pára em Copacabana

p/ver queimo de fogos, 2 hs jantar na praia de
Adão e tvo.

Duração: 4 hs • 5.200,00 o barco
8 hs ¦ 7.500,00 o borco

Máximo 40 pessoos

I —r. .

Preço: 385,00 por pessoa (preço médio) - Almoço ou jantar
310,00 " " ( " " ) - Buffet

Duração: 4 hs
Incluído: Música oo vivo
Almoço ou Jantar:
Peixada Popeye, arroz branca pirScv salada de batata d
camarão, salada de frutas, refrigerante e caipirinha.
Buffet: Salgados frios e quentes

Bar Aberto Nacional

Cruzeiro por Angra dos Reis e Ilha Gl

Escuna = Máximo: 6 pessoos
Preço: 11.300,00 por dia

Trawler = Máximo 6 pessoos
Preço: 11.300,00 por dia

late luxuoso = Máximo 8 pessoas
Preço: 22.100,00 por dia
Cozinheiro / mordomo TV, vídec\ lancha

paro ski, wind-surfs, caiaque, equipamento de pesca
mergulho, laser, freezer, icemaker.

>- 3 suites 5 estrelas.
- <6-

rande
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PROGRAMAS ESPECIAIS PARA REVEILLON, FESTAS, EXCURSÕES E ENCONTROS PE FIM DE ANO: RESERVAS LIMITADAS.

(021) 222-7631
feriodoi • final i» wmorto (011) 217-S990

BomBordo Enipjwíidimentos Náuticos Ürfa
Inclusive fododos • fírujl da ««mono (031) 322-3363

Se você quer passear de barco pela Bafa de
Guanabara, Pao de Açúcar, Jurujuba, Foquetá,
Fortaleza de São João, Forto de Santa Cruz,
Praia de Adão e Eva, Ilha Fiscal ou mesmo fora
da orta carioca.
Para passear sozinha, com a família ou em gru-

fc!e tom a gente. O custo é mínimo.

PEOPLEMPMEB5
nuiiiiiiuiiiiuiiiiiniiiiiii Agências de Viagem e Turismo

Procure seu agente de viagens.
RUA DO OUVIDOR. 60/401
BIO DE JANEIRO - RJ • 8RMU
TEl: (02D 221-5443 CtPrOOlO
TELEX 1021) 3< 555 TNDC
Reg Embratuf 03618 01-41 9

M
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EM QUESTÃO/Fagode

A revolução

Tárik de Souza,
Cleiisa Maria, Mareia

Cezimbra e Diana Aragão

OS terreiros da Zona Nor-
te para os vídeo-cLips do

H M Fantástico. Da farra rega-
H| H da a cerveja, tanta e banjo

JEkJK para os carpetes do Asa
Branca. A trajetória fui-

minante do pagode, de festa suburbana a
questão do vestibular do Cesgranrio do-
mingo passado, chega a uma encruzilha-
da. Depois de lançar estreantes campeões
de audiência como Zeca Pagodinho (450
mil LPs vendidos), Jovellna Pérola Negra
(220 mil) e Marquinhos Satà (100 mil) ou
consolidar carreiras como as de Almir
Guinéto (400 mil), Bezerra da Silva (420
mil) e Grupo Fundo de Quintal (230 mil)
desemboca na fronteira perigosa da satu-
ração, a que estão condicionados os mo-
dismos. Auxiliado pela redistribuição ini-
ciai de renda do Plano Cruzado e um
tanto prejudicado pela feita de matéria-
prima, o pagode também se expandiu
geograficamente, ocupando o metro qua-
drado caro da Zona Sul Isso poderá
descaracterizá-lo, como ocorreu às Esco-
ias de Samba, irremediavelmente conta-
minadas pela coreografia televisiva?

A prática do pagode, "festa com comi-
da e bebida de carater intimo", é tão
antiga que mereceu verbete no Dicioná-
rio iío Folclore de Câmara Cascudo. Mas
os pagodes no formato atual começaram
a pipocar nos terreiros da Zona Norte no
final dos 70 à medida que as rádios fecha-
vam seus microfones aos novos composi-
tores de samba. Num desses núcleos, a

quadra do Bloco Cacique de Ramos, a
roda de samba das noites de quarta-feira
tornou-se sagrada, a ponto de despertar o
interesse da estrela Beth Carvalho sem-
pre à procura de novos temperos para
seus LPs de samba. Seu disco de 78, De pé
no chão, trazia o frescor pioneiro do regis-
tro do pagode, com os músicos amadores
e sem carteira profissional obrigados a
receber os respectivos cachês através de
colegas sindicalizados.

Freqüentador e praticante dos pago-
des, o compositor Nei Lopes descobriu-
lhes a força rejuvenescedora engastada
num projeto instintivo de resistência
cultural. De Marechal Hermes (Pagode
do Osmar do Cavaco) a Oswaldo Cruz
(Terreirão da Doca) fervilhavam os novos
autores que hoje cintilam nos selos dos
campeões de vendas. Gente como Arlin-
do Cruz, Sombrinha, Mauro Diniz, Jorge
Aragão, além dos astros atuais Almir
Guinéto e Zeca Pagodinho, abasteciam
de matéria-prima inédita as rodadas de
caldinho de mocotó dos terreiros.

Sem boca de ferro, como a turma
chamava o microfone, o auxílio estriden-
te do banjo virou estilo incorporado como
o tantã, mais fácil de transportar para
quem se deslocava de ônibus como a
maioria anônima dos iniciantes pagodei-
ros. Beth Carvalho viu no fértil pagode do
Cacique uma Sicrra Maestra da recupera-
ção do samba. Mas não se pode negar ao
movimento um certo antagonismo punk
em relação aos sambistas estabelecidos e
mais tradicionais. Se a geração do boom
do samba na era do milagre (Martinho da
Vila, João Nogueira, Alcione, Roberto Ri-
beiro, Clara Nunes e a própria Beth) cris-
talizou uma atitude e uma posição, a leva
renovadora dos pagodeiros alterou al-

guns valores estabelecidos. Depois de
flertar com o soul americano na era Black
Rio (quando os órgãos de segurança che-
garam a temer pela proliferação dos pri-
meiros panteras negras nacionais), uma
facção da juventude suburbana bandeou-
se para o funk genérico. A convivência
destas tribos com os neo-pagodeiros não
tem os atritos da briga samba versus soul
em que até o velho mestre Candeia —
com a clarivldência de líder — foi obriga-
do a intervir com alguns versos de paz.

Informal, meio rascunhado e despre-
zando a embalagem para presente com
excessivos violinos do samba de estúdio,
o pagode trouxe um sentido de urgência
mais coloquial para o velho partido alto,
sua mola mestra. Além disso, serviu de
veiculo para a nova malandragem — bem
mais cética e corrosiva — que sucede à
antiga e ingênua persona de Kid Moren-
gueira. Agora, o rótulo pagode abre uma
janela promissora para os ritmos rurais, a
partir do êxito do fluminense Caxambu
de Almir Guinéto. Pode ser a válvula de
escape para a saturação da festa transfor-
mada em gênero e congelada em estilo
com o selo lobbista de pagode. Afinal, o
tempo todo, é de samba que se fala e este
ancestral ritmo aos 70 anos já comportou
a popularização de inúmeros afluentes
desde sua fundação, num parto aliás
idêntico ao do pagode. Dizia-se "vamos a
um samba" enquanto os primeiros discos
carimbados com essa marca irradiavam
lundus e maxixes. Agora o pagode tem
até emissoras de rádio especializadas on-
de se transmite todo tipo de samba. No
fundo, o que impera é a lei da oferta e da
procura: criou-se uma embalagem nova e
apareceram os consumidores, ávidos pelo
gostinho antigo.

Chegou à

Zona Sul e

já vendeu

3,5 milhões

NA 

gravadora RGE está con-
centrada a maioria dos pago-
deiros. De 90% a 95% dos ar-
tistas gravando esse gênero

musical são contratados da compa-
nhia e representam mais ou menos a
metade de seu cast. Como diz Mar-
cos Silva, gerente geral da gravadora
há 30 anos, as sementes desse fenô-
meno nacional começaram a brotar
em 1980 com a contratação do grupo
Fundo de Quintal, matéria-prima e
uma espécie de laboratório que per-
mitiu à companhia investir no pago-
de como um produto de primeira. De
lá até hoje, o Fundo de Quintal já
gravou seis discos. Do ano passado
para cá, desde o lançamento do LP
Raça brasileira que revelava Joveli-
na Pérola Negra, Elaine Machado,
Zeca Padoginho, Pedrinho da Flor e
Mauro Diniz, além das fronteiras da
Zona Norte — onde já eram bem
conhecidos — a RGE vendeu 3,5 mi-
lhões de discos de pagode.

Considero esse movimento do
pagode um dos mais importantes
movimentos nacionais para a músi-
ca popular brasileira, porque veio de
onde veio, porque transmite uma lin-
guagem popular atual, retrata os
acontecimentos do dia-a-dia da so-
ciedade com irreverência e naturali-
dade — explica Marcos Silva.

O pagode, visto por ele como uma
ramificação do samba, é entendido
na RGE como pura manifestação
das raízes culturais brasileiras. Disso
— garante Marcos Silva — a grava-
dora não abre mão.

Em samba, quem sabe, sabe,

quem não sabe não faz. Um sambista
deste estilo não se produz, é nato. A
máquina pode produzir um artista
jovem. É só mandar ele ir ao cabelei-
retro, ao dentista, dar vermífugo pa-
ra ele, mas o pagodeiro não se
produz.

Marcos Silva acha que a gravado-
ra oferece um produto que o público
está propenso a consumir. O anseio
do público por uma música com que
se identifique, segundo ele, explica o
sucesso do pagode.

Náo são letras que vêm com
bula, como dizemos no meio. Não é
preciso explicar o que estão queren-
do dizer. Há uma poesia característi-
ca do pagode, uma linguagem pró-
pria, pura. E tem muita diferença
entre sambista e sambeiro.

Ao longo dos últimos cinco anos,
conta, a RGE foi sentindo que havia
comercialmente um mercado para
essa música, embora com muitas
barreiras. O pagode estava confina-
do à Zona Norte, seria o brega do
samba, uma meia dúzia de caras que
não tinham o que fazer, então fica-
vam bebendo e batucando. Essa era
a concepção de pagode, pejorativa.
Não era visto como um movimento
cultural.

Marcos Silva diz que o primeiro
passo da gravadora na sua estratégia
de marketing foi dar um tratamento
de "primeiríssima'' ao trabalho de
seus artistas, de acordo com o plane-
jamento do produtor Milton Ma-
nhães.

Isso se iniciou com o Fundo de
Quintal. Depois fizemos um trabalho
de marketing de baixo para cima.
Normalmente, quando se quer um
estouro, começa-se de cima para bai-
xo. Começamos reforçando esse tra-
balbo no próprio meio, divulgando
nos pagodes. Foi um trabalho de
formiguinha e acho que acertamos
em cheio. A partir do lançamento de
Raça brasileira, começamos um tra-
balho individual de cada artista. Ho-
je o pagode é um fenômeno nacional.

Visual do samba

se modernizou

NEI 

Lopes, 44 anos, advogado, com
mais de 20 anos de Salgueiro, é
teórico do samba e um de seus mais

radicais defensores. É autor de músicas
de sucesso como Gostoso veneno e Se-
nhora liberdade com o parceiro Wilson
Moreira:

— Um negócio que precisa ficar bem
claro é que esse tipo de reunião sempre
existiu e as pessoas começaram a confim-
dir o pagode com gênero, quando é um
estilo musical. Agora, o que estou vendo
ultimamente é uma modernidade, com
seu caráter guerrilheiro, mas com o sam-
ba sempre dando a volta por cima. Pri-
meiro, através dos instrumentos que se
tornaram mais portáteis, substituindo,
por exemplo, o surdo — mais pesado —
pelo tantã, criando o repique de mão,
adotando o banjo como Instrumento de
samba que toca mais alto que o cavaqui-
nho, dando ainda uma maneira de tocar
mais percussiva trazida pelo Almir Gui-
néto que foi uma grande novidade. A
harmonia também é um ponto importan-
te, pois nos pagodes mais lentos, revisita
a bossa-nova, quando a bossa-nova foi o
anti-samba apesar da ousadia de suas
harmonias, mas que entregou o ouro para
os americanos, para os bandidos que náo
sabiam tocar. Deste pagode mais lento,
desta vertente do samba cito o Jorge
Aragáo e o Adilson Victor.

E o partido alto — também outra
vertente do samba, porque tudo é samba
— que era meio marginalizado ganhou
um novo impulso, principalmente com os
versos de primeira de Almir Guinéto e do
Zeca Pagodinho. Outra coisa importante
é o visual dos sambistas que se moderni-
zaram usando a mesma roupa, o mesmo
tênis de todo mundo. É mais uma "perna-
da" que o sambista dá no sentido de se
aproximar mais ainda desse todo.

Quando começou a explosão do pago-
de? Pode-se citar o lançamento do pau-
de-sebo (reunião de vários cantores num
mesmo LP) Raça brasileira, há um ano e
meio, mais ou menos, como o detonador
lançando a Jovelina Pérola Negra, o Zeca
Pagodinho, o Pedrinho da Flor, a Elaine
Machado e o Mauro Diniz (filho do Mo-
narco, da Portela). O sucesso foi tanto
que a RGE — gravadora de todos estes
artistas — lançou os discos individuais de
cada um, só faltando mesmo o Mauro,
que já deve estar preparando o seu disco.
Claro que as outras querem entrar no
mercado como a Odeon que lançou um
pau-de-sebo ruinzinho (Na aba do pago-
de) e a Continental também está que-
rendo.
* O que acontecerá com o samba pago-
de daqui por diante? Acho que daqui a
pouco vai descambar para outro lance
que pode ser caxambu, o samba rural,
que já vem sendo cantado pelo Almir
Guinéto. Eu mesmo acabei de fazer uma
embolada e o coco também entra al.

Temos de evitar o perigo da saturação,
da má qualidade e basta ouvir a Rádio
Tropical o dia inteiro (só toca samba)
para ver que tem muita coisa ruim tam-
bém, o que pode ser uma estratégia para
derrubar os sambas bons.

Tudo nesta

vida tem fim

ALMIR 

Guinéto, 32 anos, pagodeiro
que vendeu este ano 500 mil cópias
de seu quinto LP, o mais famoso de

uma família de músicos, fundadora da
comunidade que hoje resultou no Morro
do Salgueiro:

— Minha família inteira é de músicos
e até hoje mora no morro. Meu pai, seu
Iraci Serra, é compositor e violonista.

Meu irmão Louro é diretor de bateria do
Salgueiro. Desde criança a gente descia o
morro para desfilar na rua, como era o
samba antigamente. Náo sou o milionário
da família. Acontece que eu fui para São
Paulo muito novo, tocar em Os Originais
do Sámba com outro irmão sambista, o
Chiquinho. Isso depois de ter largado a
bateria do Salgueiro, de que fui também
diretor. Em 1979, voltei para o Rio c
fundei, com o Bira e Ublrani, o grupo
Fundo de Quintal. Cheguei a gravar um
disco com eles, mas tinha duas gravado-
ras — a RGE com o grupo Fundo de
Quintal e a falecida Kentel, sozinho. Tive
que optar por uma e fiquei sozinho. Já
gravei cinco discos, mas o estouro foi em
1981, quando tirei o terceiro lugar no
festival MPB-Shell, da Globo, com o sam-
ba Mordomia, enquanto a Lucinha Lins,
debaixo de vaias, tirou primeiro com Pur-
purina. O sucesso mesmo veio no ano
passado com o quarto disco, consagrado
com o quinto, este ano, que vendeu 500
mil cópias.

O pagode explodiu porque o povo
quis. Não foi uma coisa de cima para
baixo, como o rock, imposto pelas grava-
doras e rádios. Foi o povo que quis e
obrigou as rádios a tocar samba. O pes-
soai fala que pagode é um gênero do
samba. Está errado, é a mesma coisa.
Começou a crescer depois que as escolas
de samba foram tirando o espaço do
pagodeiro. Primeiro porque cobra ingres-
so na porta. Depois não deixa o pagodeiro
subir no palco para mostrar seus sambas
novos. Para curtir um pagode num fundo
de quintal desses, só se paga sua cerveji-
nha. A entrada é grátis e se pode puxar os
sambas. É melhor para o pagodeiro.

É a mesma coisa com o caxambu.
Descobri esse samba Caxambu porque
me mandaram a fita, mas mudei o ritmo
para samba. O caxambu mesmo é mais
lento, com ritmo místico, tipo oração,
tipo macumba. É africano demais, como
o ritmo do jongo. Esse ritmo tocava mui-
to nos tambores das festas juninas do
Salgueiro, assim como o jongo freqüenta
até hoje os terreiros do morro da Serrinha
(base comunitária da escola Império Ser-
rano). Não é um ritmo propriamente ru-
ral Ele chegou aos morros com as pes-
soas que vinham do interior do Estado
para as cidades. Por isso se concentrou
nos morros, mas sempre existiu entre os
negros. É coisa antiga, do tempo da escra-
vi dão.

USICA
CLÁSSICA

Primeira Audição

-Sob-a-regênoia de_
Roberto Ricardo
Duarte, e tendo o
autor como solista,
a Orquestra de
Câmara de Niterói
apresenta amanhã,
na Sala Cecília
Meireles, a primeira
audição carioca do
Concertino para
Piano e Orquestra
de Cordas de
Ronaldo Miranda.
Um dos
compositores
brasileiros em
sensível
desenvolvimento
artístico, Ronaldo
compôs o
Concertino este ano,

Luiz Paulo Horta

H
Ronaldo Miranda

por encomenda da
Universidade
Federal de
PernambueorCtija
orquestra de câmara
foi responsável pela
estréia da obra, em
outubro passado, no
Teatro Santa Isabel
de Recife (regência
de Osman Gioia).
Em dois
movimentos —
Allegro e Allegretto
—, o Concertino flui
em linguagem
bastante
comunicativa,
procurando uma
textura orquestral
transparente para
realçar o apelo
pianistico da parte
solista.

Ernesto
Nazareth

Pianeiros
Com patrocínio da Federação Nacional deAssociações Atléticas Banco do Brasil, está sendo

lançado um LP (álbum duplo) que é um encontro
de "pianeiros" de agora e de antigamente: Aloyslo
Alencar Pinto, Carolina Cardoso de Meneses e
Antonlo Adolfo tocam Nazareth, Chiqulnha Gon-zaga, Eduardo Souto, Slnhô e vários outros. Acom-
panha o álbum um expressivo estudo de Aloyslo
Alencar Pinto em que ele define o gênero: "Os
pianeiros que tocavam dc ouvido ou por músicatinham, ou melhor, viviam a idéia musicai, e esta
animava todos os seus gestos, determinando os
detalhes de suas nuances (...) Para tocar o reprrló-
rio desses criadores talentosos não basta ter estu-
dos musicais. É preciso aquela vivência, a esponta-
neldade de uma execução Quida. A complexidade
dessa expressão, então, se toma mais evidente."
Qualidade que o LP agora lançado Ilustra Carta-
mente.

? O importante Prê-
mio Eldorado de Músi-
ca terminou, em São
Paulo, com a atribui-
ção do Io prêmio ao
Grupo de Percussão
do Instituto de Artes
do Planalto — UNESP
—, com 12 integrantes,
dirigidos por John
Boudler. Os prêmios
subseqüentes foram

- concedidos- ao-planis-

cialista francês Philip-
pe Beaussant (às 10
horas). Autor de vários
livros, Beaussant está
no Brasil para prepa-
rar a vinda, em 1987,
do conjunto Les Arts
Florissants, que ence-
nará a ópera Athys, de
Lully, produção a ser
estreada em Paris em
fevereiro próximo. O
seminário de Beans-

portantes de Villa: Ui-
rapuru, Gênesis e
Mandu-Çarará.
? Foi transferido pa-
ra dia 18, na Sala Ceei-
lia Meireles, o concer-
to da Filarmônica do
Rio de Janeiro que de-
veria ter-se realizado
dia 12. No mesmo dia
— às 18h30min —, o
duo pianistico Maria
Josephina/Miriam Ra-

ta Eduardo Monteiro,
violinista Lavard
Skou Larsen, contra-
baixista Ana Valéria
Poles, violonista Pau-
lo Porto Alegre e clari-
netista Sérgio Burga-
ni. O Prêmio Eldorado
inaugurou um novo
sistema de avaliação,
através de recitais su-
cessivos, o que é um
dos motivos para a ex-
pressividade de que se
reveste.

? De segunda a quar-
ta-feira, os Seminários
de Música Pró-Arte es-
tão realizando um se-
minário sobre música
barroca com o espe-

sant, abordará tanto os
aspectos teóricos co-
mo práticos, através
de análise da interpre-
tação dos músicos e
alunos participantes.
? A Casa de Cultura
Laura Alvim está rea-
lizando, amanhã, um
Dia Villa-Lobos: have-
rã (a partir das 16 ho-
ras), uma palestra de
Maria Augusta Ma-
chado da Silva, do Mu-
seu Villa-Lobos; um
debate sobre a pales-
tra, um vídeo e uma
exposição. O vídeo,
com o Ballet Carioca
Companhia de Dança,
focaliza três obras im-

mos estará se apresen-
tando no Saláo Leo-
poldo Miguez da Rua
do Passeio no encerra-
mento do Ano Inter-
nacional da Paz.

? A UFRJ acaba de
inaugurar uma sala
dedicada ao seu quar-
teto de cordas. Forma-
do por Jacques Niren-
berg, Santino Parpi-
nelli, Henrique Niren-
berg e Eugen Ranevs-
ky, o quarteto tem 30
anos de existência, nu-
merosos discos grava-
dos, e uma memória
musical que fará parte
do acervo exposto na
sala.

Z
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Fernando Arrabal

Bezerra da Silva

Nei LopesAlmir Guinèto

de é uma reunião de escravos na senzala.
Botaram esse nome agora porque é consi-
derado uma festa de pobre. Eu, Bezerra
da Silva, como músico profissional (estu-
dei teoria, solfejo, oito anos de violão
clássico e estou estudando piano) exijo
respeito comigo. Não aceito esse rótulo.

Os gêneros de música existentes, con-
forme a teoria, são o calango, coco, baião,
lundum, caxambu, samba, frevo, maraca-
tu, bumba meu boi, laptnha... esses são
gêneros de música. Mundialmente, músi-
ca é dó-ré-mi-fá-sol-lá-si Eu sou sambis-
ta, não sou analfabeto musical. Alguém
criou esse negócio de música classe A,
que também não existe."Sobrou pra mim/ o bagaço da laran-
ja..." é samba, mas, como foi feito por
pobre, vira pagode. Nesse meio, o que
mais tem são aproveitadores e meus cole-
gas Zeca Pagodlnho, Almir Guinéto, Jo-
celina, Elaine Machado, Dicró, Pedrinho
da Flor estão se deixando levar por isso.

Os mais malandros não são os compo-
sltores, são pessoas que se dizem empre-
sários, que armam o show. Na língua de
conga isso é caô, artigo 171. Eles não vão
onde a coruja não dorme, porque não tém
disposição para armar lá em cima. Vão
para o asfalto onde a rapaziada vai na
onda, porque do lado de cá o bambu
quebra.

O samba, que representa a MPB em
todo o mundo, não cai. Quem cai é o
sambista, o samba üca sempre no mesmo
lugar. Essa abertura para o samba favore-
ceu muita gente, não só a mim que não
dependo de aberturas. Sempre vivi de
música. Aquele que se intitular pai do
pagode está falando mentira. Pai do pa-
gode são os compositores. Ninguém criou
nada. Quando cheguei ao Morro do Can-
tagalo, o partido alto já existia. Agora
está aparecendo pai do pagode, rei do
pagode. Mas quando o filho é feio nin-
guém quer.

Eu não sei se o Plano Cruzado favore-
ccu o samba. Não entendo muito, não sou
político, nem intelectual. Pode vir Plano
Cruzado, plano assado, plano triângulo,
plano retángulo: quem é duro está sem-
pre duro. O que estou vendo são os criou-
los com fome. Tem crioulo que quando
ouviu falar em Plano Cruzado chegou ao
botequim e pediu dois cruzados ao molho
e ao ponto. Crioulo quando não sabe o
que é uma coisa pensa que é comida.

Em um ato

O grupo Ornitorrinco de Sáo Paulo,
que atualmente apresenta na capital
paulista Ubu Rei, de Alfred Jarry,
recebeu mais um prêmio internado-
nal. O Centro Latino-Americano de
Criação e Investigação Teatral de Ca-
raças concedeu ao grupo o OUantay
pelos dez anos de atividades desse
elenco e pela divulgação "das idios-
sincrasias e características brasllei-
ras". Não há qualquer previsão do
público carioca conhecer essa produ-
çáo do Ornitorrinco.

Enquanto o Sobrado do Viro do
Ipiranga (lócãl onde ftiram apresenta- ~
dos Encontro com Fernando Pessoa e
Eu sou ¦¦"»« mulher) está aberto a
propostas de ocupação, Leonardo Al-
ves Inaugura o Teatro Etla, na Rua
Corrêa Dutra, no Cate te. Com 100
lugares, essa nova casa de espetâcu-
los será utilizada, em princípio, ape-
nas por montagens da Escola de Tea-
tro Leonardo Alves.

Na Casa de Rui Barbosa estréia na
próxima semana O palácio dos uru-
bus, peça premiada no 3o Concurso de
Dramaturgia do então Serviço Nacio-
Nal de Teatro, em 1975. com o grupo
No fim dá certo, formado por mem-
bros da Associação dos Empregados
de Fumas. No Café-Teatro Zeppelln
pode ser visto o monólogo-cômico Au-
la no cabaré, com Carlos Fariello,
direção de Maria Vorhees.

Os melhores anos de nossas vidas
transferiu-se do Teatro Glauce Rocha
para o Te reza Rachel.

BIRA, 
presidente e fundador do bloco

Cacique de Ramos, onde nasceu há
seis anos o grupo pagodeiro Fundo

de Quintal:
— O grupo Fundo de Quintal só tem

seis anos de trabalho profissional, mas há
12 anos a gente se reúne toda quarta-feira
para um pagode na quadra do Cacique de
Ramos. Primeiro, tem um futebol, às 19
horas, depois o pessoal toma banho e
senta em volta de uma só mesa para
tomar cerveja, batucar e cantar. Comida
não falta e é tradicional: mocotó, feijoada
ou uma supermacarronada. Queríamos
fazer o pagode como era feito por nossos
pais e nossos avós. O povo pensa que
pagode é novidade, mas era a festa dos
escravos nas senzalas. E até hoje não
cobramos ingresso.

No inicio, só os amigos procuravam a
quadra às quartas-feiras. Meu irmão Ubi-
rãrii (vice-presidente do Cacique, inte-
grante do Fundo de Quintal) é médico e
levava os colegas do Inamps. E foi juntan-
do tanta gente em volta da mesa que hoje
são mais de 3 mil na quadra, no meio da
semana. Cem caixas de cerveja (2 mil 400
garrafas) não bastam. Quando o negócio

está bom, salmos quinta de manhã desfi-
lando pelas ruas de Ramos. Vai todo
mundo direto pro trabalhoJEfisajiEgópio
do pagode é muito sério, profundo. E o
maior movimento de música popular dos
últimos tempos. O pagodeiro improvisa
versos com o que está acontecendo no
momento. É o que lhe vem à cabeça, seu
próprio cotidiano.

O pagode é o próprio samba. A diferen-
ça é que o som de bar é mais tranqüilo,
mais suave. E a coisa teve mais efeito
quando nós inventamos novos instru-
mentos, como o tantã, o repique, e in-
cluiamos no samba o banjo, que andava
esquecido por ai, mas hoje não se encon-
tra por menos de Cz$ 6 mil. Este novo
repique foi criado por meu irmão Ubirani.
É tocado sem as baquetas. O tantã é
invenção do Sereno (outro integrante do
Fundo de Quintal). É uma espécie de
surdo, menos grave, porque é tocado com
a mão. Parece o atabaque. Com isso reati-
vamos não só uma expressão cultural
importante, mas o próprio mercado de
instrumentos musicais.

O nosso sacrifício, de passar anos no
anonimato para respeitar o lado mais
antigo da cultura negra, foi gratificante.
Tínhamos convicção de que iríamos criar
aos poucos um espaço maior. E isso co-
meçou quando Beth Carvalho lançou
Vou festejar, em 1978, música do Fundo
de Quintal.

Não aceito

este rótulo

BEZERRA 

da Silva, cantor, ex-pintor
de paredes, que teve seus primeiros
discos já rotulados de pagode, não

quer nem ouvir falar nessa palavra:
— Dentro de uma teoria musical, esse

negócio de pagode não é gênero de músi-
ca. É um termo pejorativo. No duro, pago-

Minha patroa

ficou chocada

JOVELTNA 

Pérola Negra, 42 anos, an-
tiga pagodeira anônima, agora estre-
la da gravadora RQE, com 220 mil

cópias vendidas de seu primeiro LP, lan-
çado este ano:

— As pessoas pensam que eu era des-
conhecida antes de tocar no rádio, mas
há mniK de dez anos faço pagodes no
subúrbio. Moro na Penha, mas freqüento
tudo quanto é roda de samba, pagode de
aniversário e mesa de bar da Zona Norte
inteira. Conheço gente pra caramba, sou
superconhecida nessa área. Trabalhei 15
anos "uma casa de família em Copacaba-
na onde cantava o dia inteiro. Fiz muita
roda de samba com o radialista Adelzon
Alves, fiz pagodes para festival de chope e
há 20 anos sou baiana do Império Serra-
no. Meu disco vendeu também porque eu
mesma divulguei nos pagodes que fre-
qúento. Falei do disco dc boca em boca
pra esse povo todo.

O sucesso pintou quando a RQE reu-
niu, em 1984, os novos pagodeiros no LP
Raça brasileira. Este ano pintou minha
chance de gravar sozinha, depois foi o
sucesso no Asa Branca. Minha ex-patroa,
Llris Fernandes, foi me assistir e ficou
chocada de mer ver no palco. Não me
sinto estrela. Acontece que a gente se deu
bem e estou muito feliz. E não acho meu
jeito diferente das outras sambistas como
Beth Carvalho e Alcione. Samba é tradi-
çáo, pagode também. É tudo a mesma
coisa, só mudou o nome. E não vai acabar
não. Agora então ficou difícil de derrubar.
A cidade inteira está tomada pelo pago-
de. Eu é que fiquei sem tempo de freqüen-
tar meus pagodes, rever meus amigos.
Faço quatro shows por semana, já fúi a
Angola este ano. Fica difícil passar o dia
na cerveja e no caldinho de mocotó, mas
quando tem um aniversário, uma festa
boa, desmarco o show porque não posso

deixar de ir. É no subúrbio que a gente
encontra muita música boa para lançar
em disco. Foi assim comigo, é assim cora
todo mundo.

BETH 

Carvalho foi a primeira grande
cantora a perceber as possibilidades
do pagode. De uma certa forma, é a

madrinha dos pagodeiros:— Conheci o pagode no Cacique de
Ramos, levada pelo jogador Alcir, do Vas-
co da Gama, que se reunia com o pessoal
do bloco às quartas-feiras, jogando uma
peladinha e depois fazendo samba. Mas o
que mais me encantou é que, além de
compositores, eles também eram bons
instrumentistas empregando até instru-
mentos pouco usados como o tantã, o
repique de mão e o banjo. Instrumentos
que eu levei para o estúdio junto com os
instrumentistas como o Ubirani, o Sere-
no, o Mauro, o Almir Guineto, o Jorge
Aragão, o Nelci, o Bira, a primeira forma-
ção do conjunto Fundo de Quintal.

Pagode não é estilo e nem gênero, é
uma reunião de sambistas e há 10 anos
era uma reunião de muita garra pois
todas as portas estavam fechadas para o
samba. Era, então, uma forma de guerri-
lha, de resistência do samba. A sorte é
que eu apareci nesta hora e pude levar
para o meu produtor, que na época era o
Rildo Hora, todo este pessoal, gravando o
que já existia. Fui a primeira a gravar o
Almir Guineto, o Jorge Aragão, o Zeca
Pagodlnho. E como sou a madrinha deles,
me senti na obrigação, quando eles con-
seguirão gravar e estouraram, de dar con-
seüios, pois sáo pessoas que, diante dos
malandros de gravata, sucubem.

Nos pagodes se dança, se bebe, se
namora e as mulheres são as novas pasto-
ras do samba. O pagode é a forma mais
íntima de se falar de samba, é o apelido
do samba na sua linguagem interna que
agora é nacional.

Novo-novo

teatro
Fernando Arrabiü, o autor espanhol

que cora suas construções verbais bar-
roens fez tanto sucesso nos anos 70.
volta à cena em Nova Iorque. Alem da
reprise de O arquiteto e o Imperador da
Assíria, Nova Iorque assiste à Virgem
vermelha, ou uma donzela para um
gnrila, em estréia mundial e que segun-
do o seu autor "6 a melhor expressão do
novo-novo teatro". Arrabal nâo expU-
cou multo claramente o que entende
por novo-novo teatro, apenas o situa em"1980 quando nasceu momento mágicopm rjnp simnnp Hp Rpnnvnlr riHtnn-srf»
nua ao lado do cadáver de Jean-Paul
Sartrc."

Não estou milionário, nem rico. Falam
muitas coisas a meu respeito. Não com-
prei cobertura triplex em Copacabana.
Mudei para cá porque não podia ficar no
morro quando me separei da minha mu-
lher. O sucesso, claro, vai acabar um dia.
Tudo nessa vida tem fim, mas o pessoal
está fazendo sambas mais elaborados,
tem tanta gente boa como Arlindo Cruz,
Zeca Pagodlnho, que se espremer sal aln-
da muita coisa. Um dia o sucesso termi-
na. O que não vai acabar mesmo é o
pagode.

O lado antigo da

cultura negra

Era uma forma

de resistência

Dramaturgia em concurso

Enquanto o Io Concurso de
Dramaturgia da Casa Laura Alvim
está em processo de julgamento, o
Inacen lança a 15" edição de seu
Concurso de Dramaturgia — Pré-
mio Nélson Rodrigues que traz al-
gumas novidades. Entre elas o au-
mento substancial do valor — Cz$
50 mil. Cz$ 30 mil e Cz$ 20 mil para
os três primeiros colocados, res-
pectivamente — e do alcance —
será possível selecionar até seis
textos para leituras públicas ou

seminários e haverá auxilio parcial
de montagem — dos prêmios. As
inscrições, que podem ser feitas no
próprio Instituto Nacional de Ar-
t-es Cênicas estão abertas até o dia
23 de março de 1987 e a divulgação
dos resultados deve acontecer 90
dias após o encerramento das ins-
crições. Além do Prêmio Nélson
Rodrigues, o Instituto está lançan-
do o 4" Concurso Nacional de Dra-
maturgia para Bonecos, o 15" Con-
curso de Dramaturgia Infantil.

EATRO I Macksen Luiz

Mauro Rasi
—n~ô-Teatrcx _

dos Quatro
. Os responsáveis
pelo Teatro dos
Quatro estavam à
procura de uma pe-
ça brasileira que
prosseguisse a poli-
tica de repertório de
bom nível. Depois de
cuidadosa análise, a
escolha recaiu em A
cerimônia do adeus,
texto de Mauro Ra-
si, que a julgar pelo
titulo, representa
uma mudança de ru-
mo na carreira do
autor de Tupá, a
vingança. Os que já
leram se arriscam' apenas a definir a
peça como uma co-

A TV Cultura de
Isdo Paulo exibiu há
luma semana o tele-
Iteatro A Casa dc Ber-
Inarda Alba (a peça de
lFederico Garcia Lor-
Ica está em cartaz no
¦Rio na Casa de
lCultura Laura Al-
Iviin) com direção da
leineasta Suzana
(Amaral. Em destaque
jno elenco Natália
iThimbcrg e Marieta
lSevero. Com
leuidados de produ-
¦çáo e elenco de alto
Bnivel, essa trasposi-
¦çáo para a TV da peça
ide Lorca merecia ser
Ivista pelo público ca
Irioca. Uma sugestão
| para a TV Educativa.

média dramática. A
cerimônia do adeus
sucederá a Sábado,
domingo, segunda
na sala de espetác.u-
los do Shopping da
Gávea, no final do
primeiro semestre
de 1987, que deverá,
então, iniciar excur-
são pelo Brasil.

Palco em
revistas

Duas revistas dedica-
das ao teatro estão sendo
lançadas slmultanea-
mpntf Cadernos de Ipa-
tro em sua 110a edição
traz artigo assinado por
Trevor Skifflths sobre O
que é representar?, en-
quanto o Group Theatre
traça Esboço de um
curso elementar de re-
presentaç&o e pode ser
lida a peça A lavanderia,
de David Guerdon. E
Palco e platéia, em nova
fase, tem como matéria
de capa o diretor Gerald
Thomas, além de entre-
vista com Ellen Stewart,
do Teatro La Mama, de
Nova Iorque, depoimen-
to de Fausto Fuser sobre
o teatro polonês e, na se-
ção memória, registro da
histórica montagem de
Victor Garcia de O bal-
cão, de Jean Genet, no
Teatro Ruth Escobar em
1U69.
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Pacto rompido

no 
país 

de Sarney

Se o cinema pede tudo ao governo, só pode
esperar sua eterna dependência

Ipojuca Pontes

0 

artigo de Cacá Diegues no B/Especial da semana
passada revela que estamos vivendo realmente
no país de Samey, isto é, na era da indefinição.
No resumo da ópera, Cacá admite que o modelo
cinematográfico traçado pelo ministro da

Cultura e aliados é, pela própria natureza, intervencio-
nista, dependente e autoritário. Perfeito. Cacá tem ra-
záo. Mas que tem sido o modelo embrafllmico, de fato,
nos últimos 10 anos? Vinte cineastas dividindo entre si
uma verba anual aproximada de 160 bilhões de cruzeiros
(160 milhões de cruzados, em dinheiro de hoje), em
detrimento de outros 20 mil cineastas, caracteriza o
quê? Para mim — fome, discriminação, miséria (física e
moral), desemprego, ineficácia.

Denunciei no próprio JB (1980) o modelo autoritário
e perverso, mas sobretudo incompetente, imposto ao
cinema pelo govemo, via Embrafilme. À época, aponta-
va a necessidade de se criar uma legislação eficiente e
um banco de fomento a produção (com responsabilida-
des financeiras definidas) como os únicos instrumentos
capazes de proporcionar um desenvolvimento justo para
o nosso cinema. Em resposta, Luiz Carlos Barreto, o
Karamazov-pai, nos acusou (pasmem!) de "inimigo do
cinema brasileiro", definindo-se como o xerife da "ges-
táo consciente do diplomata Celso Amorim", então, o
interventor do dia.

Cacá Diegues critica o ministro da Cultura porque,
cm última análise, o ministro quer administrar toda a
economia do cinema brasileiro, não abrindo mão de
encaminhar qualquer tipo de "promoção, fomento, estí-
mulo, controle e fiscalização das atividades cinemato-
gráficas". Mas não há nada de estranho em tudo isto. Na
teoria, Embrafilme e Concine sempre se atribuíram tais
propósitos, sem resultados práticos satisfatórios, e a
formação do ministro Celso Furtado, enquanto homem
público, jamais deixou de transparecer a de um especia-
lista na gerência de órgãos governamentais, comprome-
tido com a sistemática interferência do governo no
processo do desenvolvimento econômico da sociedade.
O ministro seria, na pior das hipóteses, um "keynesiano"
— e disto ninguém duvida. Além do mais, a julgar pelas
declarações, o ministro Furtado parece acreditar na
tradição brasileira do Patrimonialismo Estatal no terre-
no da cultura — praga permanente da atividade cinema-
tográfica, salvo raros e prósperos ciclos históricos.

Sem dúvida, qualquer modelo é modelo para se
buscar o desenvolvimento de qualquer atividade, inclu-
sive a cinematográfica. O capitalismo selvagem, de
quem eu e Cacá Diegues reconhecemos a voracidade,
conseguiu criar a cinematografia mais eficiente do mun-
do, capaz de abastecer o mercado interno e de dezenas

. de países, não raro com filmes onde estão presentes a
expressão artística, a comunicabilidade e a liberdade de
pensamento. O modelo do cinema socialista, excluído o
problema da censura aos cineastas dissidentes, tem
possibilitado a sobrevivência e o desenvolvimento de
muitas cinematografias, subdesenvolvidas ou não, com-
prometidas, com êxito, na produção de filmes didáticos
e de lazer. No Brasil, o monstro do "capitalismo de
estado" que atua na esfera do cinema apenas conseguiu
distribuir o escasso lucro entre poucos e socializar o
prejuízo entre muitos, tornando inviável a atividade
entre nós. À periodicidade de cada crise, um grupo

seleto de cineastas viaja a Brasília (com passagens
pagas pela Embrafilme) para solicitar, de ordinário, uma"mudança de escala na economia" e, quase sempre, a
liberação de vultosos recursos. No palco das operações é
sempre projetado um filme antigo, no qual o ator princi-
pai — o govemo — promete mais do que efetivamente
cumpre, sem tampouco deixar de cumprir, formalizando
o estranho ritual onde tudo muda porque de fato nada
vai mudar.

O resultado dessa indefinição permanente é que
continuamos uma cinematografia sem mercado, coloni-
zada, à mercê de prêmios e festivais que não significam
rigorosamente nada, com um grande contingente de
desempregados, a depender sempre dos humores do
governo. Em termos estatísticos o quadro é de intran-
qüilidade; os cinemas fecham, a produção diminui, os
filmes não chegam ao mercado, a burocracia aumenta, o
cinema estrangeiro ocupa, etc., etc., tudo a compor uma
cantilena monótona e sem fim.

De fato, sabemos todos que o "capitalismo de esta-
do" das estatais não objetiva o lucro e a eficiência, mas,
sim, o poder e a burocracia — e eis o motivo pelo qual o
cinema brasileiro jamais deixou de se cobrir com o curto
lençol do subdesenvolvimento. Se o cinema pede tudo
ao govemo, vai esperar o que, senão a sua eterna
dependência? No fundo, o que o ministro quer para si e
para o seu Ministério é o mando na larga soma de
recursos — objetivo reverso do poder. O ministro Furta-
do não está pedindo nada. Exerce apenas a responsabili-
dade do cargo. É o pai.

Mas o que soa mais estranho no artigo de Diegues
não é o fato de o cineasta admitir agora a existência de
um modelo autoritário com o qual convivemos há tantos
anos. O espantoso é que ele não reconheça que, no
cinema brasileiro, o "pacto social" esteja efetivamente
rompido. Contestando a folclórica afirmação de que "os
cineastas discutem muito entre si e não sabem o que
querem", Diegues idealiza uma comunidade cinemato-
gráfica onde o debate substitui a discórdia, prevalece a
solidariedade, e que absorve as diferenças na prática das
discussões. Não convivo com Diegues, por quem tenho
admiração pela sua disciplina de cineasta. Mas o convi-
do a testemunhar uma discussão entre o presidente da
extinta Embrafilme, o sr. Calil, e o cineasta Sérgio
Santeiro, por exemplo — para ver o que se passa com a
solidariedade que apregoa.

É inútil lembrar a Diegues que estamos vivendo no
solo pátrio da Casa Orande & Senzala. Quem está na
Casa Grande vai permitir, cordialmente, que a Senzala
tome conta do poder?

No generoso artigo de Diegues, dois pontos merecem
reparo: o primeiro, o de que o "Relatório Samey" tenha
sido o produto de um sentimento "democrático que
juntou cineastas, técnicos e burocratas". De fato, o
citado relatório (da "Comissão Sarney/Pimenta"), longe
de ser um documento pluralista em sua confecção,
excluiu o Sindicato Nacional da Indústria Cinematográ-
fica e a Associação Brasileira de Documentaristas —
duas entidades da maior significação no processo histó-
rico do nosso cinema. O segundo, o de não abordar a
questão do problemático IVA (Imposto do Valor Agrega-
do, a vigorar no ingresso das salas), mais um imposto a
ser pago pelo espectador, num pais já farto de impostos,
mordomias e leis — todas repudiadas em gênero, núme-
ro e grau pelo grosso da sociedade.

Jpojuca Pontes é cineasta.

Caetano 
e o fotdgrafo Pedro Farkas:

mÉÉsk;

Caetano e o fotógrafo Pedro Farkas:
fazendo o cinema dos sentidos palpáveis

Quem assina

"O 

cinema falado"

O artista é o que se expressa

com a matéria que estiver à mão, espalhando

nas visões sua assinatura -

Roberto Corrêa dos Santos

AS 

questões que suscitam o filme O cinema
falado, do Caetano Veloso, talvez possam
ser exploradas se desviarmos o olhar para a
peça As Quatro Meninas, "escrita" pelo"pintor" Picasso e recentemente apresen-

tada em leitura pública pelos estudantes da Esco-
la Martins Penna Ali, discutíamos o valor da
interferência de uma área de saber e de expressão
sobre outra, os ângulos que se abrem. A peça de
Picasso é um longo poema recitado, com todo o
seu excesso, por quatro meninas que saboreiam as
palavras soltas, as enumerações incessantes, as
imagens imprevistas, o fluxo verbal. As meninas
brincam de falar a esmo, tirando desse ato seu
prazer. A alegria vale-se da boca. Picasso traz para
o campo da literatura dramática uma espécie de
proposição de um teatro pictural onde tudo se
passa numa superfície, repleta de sons, de vocábu-
los livres, de boca saboreando a língua. A essa
altura, já ninguém pergunta se é lícito Picasso
escrever uma peça, ou se seu teatro é melhor ou
pior, em razão de "este" já ter sido feito "antes"
por Apollinaire, ou se é truque baixo ou grupai
Sartre, Camus e Beauvoir representarem um escri-
to de Picasso, quando tantos bons textos ainda
estavam, e estão, virgens à recepção pública. Pi-
casso construiu uma assinatura. E uma assinatura
é a história de um trabalho e a construção de uma
História.

A história das assinaturas, que abole os seto-
res privados de arte, permite-nos ver e ouvir O
cinema falado e nos auxilia a afirmar a diferença
entre artista e pintor, cantor, ator, escritor, eseul-
tor. Estes circunscrevem-se na cena dos que sa-
bem fazer, dos que sabem fazer uma linguagem
expressar-se. O artista tem todas as dificuldades
com o material que escolhe (ou pelo qual é escolhi-
do), pois não lhe basta o saber fazer. Sua luta
destina-se a dobrar a linguagem, qualquer que
seja, de modo que ela expresse não a ela mesma,
mas a si, artista. O artista, neste sentido sempre
amador, é o que se expressa com a matéria que
estiver à mão, espalhando nas visões sua assinatu-
ra. Ativado pela irresistível força de um modo
variado, obsessivo e feliz de ver e expor, o artista é
o que ultrapassa o domínio de uma forma de
expressar. Sua conquista é a do domínio do domí-
nio, como será dito, de tantas formas, em O
cinema falado , por quem o assina.

O cinema falado é um filme sem culpa. Nenhu-
ma culpa da propriedade, da permissão, nem da
profundidade, nem do completo. Faz parte dessas
artes que nascem, de um lado, de uma emergência
(visível no tempo da execução) e, de outro, da
experiência (visível nas escolhas e nos acabamen-
tos). O filme de Caetano há muito vinha sendo
feito. Vinha-se formulando nas composições (com-
positor talvez fosse um bom nome para designar

artista); estava nos discos, nas apresentações, nas
suas falas sobre a cultura e a arte. O cinema falado
não é, contudo, o cinema transcendental. As músi-
cas Já nào se dirigem para um além de, já não são a
busca de algum ponto em alguma parte. O cinema
falado é o cinema dos sentidos palpáveis, exterio-
res, visíveis, de claros enigmas. Tão móveis como
um disco que aproxima numa assinatura, numa
existência, o diverso. Todos os elementos do £L(ijie
(as músicas, os corpos falantes, as locações) corn-
põem essa belíssima antologia de textos. De tex-,;
tos que fazem daquele que os coleta — Caetano*—'
uma figura, um ângulo do filme: o motor, a mecã-
nica das formas reveladas. Sem a culpa da autoria,'
Caetano é a boca que, no filme, num quase-beijo,-
recolhe com a língua a pétala da flor em outra!
boca. E a saboreia. E a devolve com seu cinema. A'
pétala pode ser recolhida em Guimarães, em.
Mann, em Regina. Essa língua expressa aquilo1
que, se náo conhece, pelo menos vive. Esse cinema
exige essa língua. Dal tudo situar-se no principio,
chamemos assim, do justo. Da justeza das partes
que só a Inocência sabe apresentar não ligadas.

De que fala pois O cinema falado? Fala da arte
na visão do artista, fala do artista na captação das
expressões sem dono. Fala no espirito da música.
Faz-se assim um filme no melhor sentido pedagó-
gico e no melhor sentido semiológico: a música; a
pintura, a dança, o teatro, a literatura, o cinema
ele mesmo articulam-se para reintroduzir-nos. na
leitura nova, poética e critica destas práticas. O
cinema é al o intérprete. Como, num tempo, Noel
encontra Aracy, Genet encontra Sartre, Wagner
encontra Nietzsche (a ordem de quem encontra
quem pode ser invertida), Bressane encontra C&e-
tano. O filme, a interpretação, o ensaio, a verdadei-
ra amizade. Náo é a novidade que importa, é a
escolha, a composição, o arranjo novo e pessoal.

Ao falar da arte e do artista, o filme desliza
macio, como a câmera que percorre duas partes do
corpo (o pênis que repousa distenso e os seios que
se erguem hirtos), sobre a relação, jamais antitêti-
ca, entre duas forças: o masculino e o feminino.
Mas este filme não é um filme sobre mulheres ou
sobre homens simplesmente. É sobre a delicadeza
dos corpos leves, a mesma leveza que está no
canto da mãe,, no balé do irmão, na ritmia da
bailarina hindu. Este filme é sobre os comuns
encantados, sobre os que eliminam o embaraçado
do vidro que os separa dos outros, sobre os seres
que falam, cantam, dançam. Sobre os que recitam.
Como as partes do corpo comentam o filme,- o
encontro das assinaturas de Mann e Caetano
acentua o que al também se fala: os vínculos do
artista e da arte com a homoerótica: a erótica dç>s
pares leves. .•*

Roberto Corrêa dos Santos é professor dos cursos de
Graduação e de Pós-Graduação cm Letras da UFRJ e da
PUCRJ. Doutor em Semiologia e autor do livro Lendo
Clarice Lispector.
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QCU estd curtiudo SOTTl & dtlCVlCL. dicato atores entrando '

STC°S,Lee & Cardoso/^^nm)

Linlia geral
O cinema falado de

Caetano Veloso receben-
do a recomendação espe-
ciai da Associação de Cri-
ticos de Cinema do Rio de
Janeiro. Com mérito.

Já em Hollywood, o sin-
dicato de atores entrando
na luta contra a coloriza-
çáo dos filmes em preto e
branco. Protestanto
multo.

E Dino de Laurentlis
avançando no mercado
australiano. Constrói gi-
gantescos estúdios e pen-sa em Laurentlilandia nos
arredores. Cobiça demais.

Que alívio: Burt Rey-
nolds arranlou um lugar
para Llza Mlnnelll em
Rent a cop, com direito a
viaiar para Chicago e Ro-
ma. Vai ser uma prostitu-ta como nos tempos de
Lucky Lady.

Ate que enfim: Silvio
Da-Rln encerra o ciclo de
prêmios para seu A Igreja
da Libertação papando
um em Leipizjg. Agora,
vai cm frente. Ótimo.
a Os franceses continuam
vendendo originais para
os americanos. Chegou a
vez de Rlfifi — filmado
por Jules Dassin em 54.
No elenco, Al Pacino.

Dirigindo e interpretan-
do, Clint Eastwood está
de volta em Heartbrcak
Rid^e, filme de guerra,
mas sem a consagração

Lee & Cardoso: o sonho vai se
tornando realidade. Breve

de O cavaleiro solitário.
Ivan Cardoso informa:"Em virtude do sucesso

de As 7 Vampiras recebi
sinal verde do meu sócio
Mauro Taubman para en-
trar em contato com o
agente do Conde Drácu-
la..." Se você não está
lembrando, em seu próxi-
mo filme, Rachel, o terri-
vel Cardoso terá nada me-
nos que Christopher Lee.
Torcida a favor não falta.

Em Paris, o fenômeno
Mareei Pagnol revigora-
do. Depois do êxito de
jean de florette, Claude
Berri lança a continua-
cão: Manon des sources.
A frente do elenco, em um
e outro, Yves Montand.
¦ Atenção: Terry Gilliam
em Roma preparando seu
As aventuras do Barão de

Munchausen. "Vai ser um
baratão". garante. E nin-
guém duvida.

Picnic voltando cíffno
telefllme. Quem viu tem
saudade de Klm NovaJt e
William Holden.

Ela chegou conversan-
do com Milton Berjg. e
olheiro não acreditou. Era
Angela Lansbury. Já Ciai-
re Bloom realmente anda-
va ao lado de David Bo-
wie, enquanto Peter Usti-
nov e Ken Russell combi-
navam uma loucura pró-
xima. Tirando um "som,
Mandy Patinkln. The
Commodores e vovô Ed-
die Fischer na base^de
composições de AJarr e
Marilyn Bergman o ca^al
todo sorrisos. Olheiro,, de
volta, mostrando ser-
viço...

c

INEMA | Wilson Cunha

Primeiro de abril

Teria sido uma das grandes
atrações do Rio-Cine de 86: a
música no cinema brasileiro. Da-
vid Tygell chegou a começar a
transa mas depois não se falou
mais nisso. Mas atualmente em
Cuba, no Festival de Havana, Ty-
geU está curtindo som & cinema.
E não por coincidência três dos
filmes que ele musicou recente-
mente — O homen da capa preta,
A cor do seu destino e Espelho de
c^m^—estãosendoexibidosem
Havana. Agora é esperar que a
idéia vingue na próxima edição
do Rio-Cine.

Mais som
Em Hollywood, a Paramount anun-

ciou: seu Star Trek IV: the voyage ho-
me é o primeiro filme lançado com o
novo sistema Dolby, Spectral Sound.
Segundo o estúdio, aumenta-se a capa-
cidade do Dolby em minimizar as per-
das sonoras ocorridas com as múltiplas
gerações, fazendo assim o som do cine-
ma ser de uma pureza capaz de rivalizar
com as gravações digitais." Pelo menos
já temos alguma coisa a fazer quando
Jornada nas estrelas IV: a volta ao lar
chegar aqui. Vamos procurar ouvir o tal
som Spectral na voz do mumifleado
William Shatner. Em tempo: estreando
em 1349 salas, Star faturou quase 30
milhões de dólares em cinco dias. Conti-
nuar é preciso, portanto.

Um dos mais Impor-
tantes pensadores do
cinema brasileiro, ele é
o centro do livro Paulo
Emílio — um intelec-
tual na linha de Crente
a ser lançado amanhã
em Brasília. Reunindo
textos de alguns tntele-
tuais da geração de
Paulo Emílio — Déclo
de Almeida Prado, An-
tomo Cândido, Jean-
Claude Bemadet, entre
outros - e seus discipu-
los - Ismael Xavier, Ro-
berto Schwartz -, atra-
vés destes depoimentos
tem-se a trajetória poli-
tico-cinematográfica de
Paulo Emílio (foto). Em
São Paulo, o livro edita-
do pela Embrafilme
chega na quarta-feira.
Espera-se a vez do Rio.

Quem viveu aqueles
tempos jamais esquece-
rá. E baseando-se na pe-

jca_deJ.
Vejo um vulto na janela
me açudam que eu sou
donzela, onde metafori-
camente (como se fazia
então) fala-se dos tempos
63/64, Maria Letlcia reali-
za seu primeiro longa-
metragem: 1° de abril-
Brasil. Unindo ficção e
documentários da época,
Maria Letlcia tenta man-
ter o bom humor para
relembrar aqueles dias
duros e traz no elenco
nomes com Rosamaria
Murtinho, Ida Gomes (fo-
to), Tessy Calado, Emi-
liano Queiroz, Chico
Diaz e Ricardo Blat. Io
de abril-Brasil entrou
em mixagem e já despon-
ta como uma das atra-
çóes para 87. Temporada
que vai esquentar.
Muito.

Na frente
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Um 
país que

não 
pode

deixar de

fazer tudo

"No 
vivo en una

sociedad perfecta,
Yo pido que no

se le de este nombre

Zuenir Ventura

Jjj

NQUANTO PabloMi-
lanes cantava esses
versos na terça-feira
para o público do VTH
Festival de Cinema,

ajudando a explicar um país que
costuma ser reduzido pelo mani-
queísmo a um paraíso ou a um

. inferno, milhares de pessoas se
! aglomeravam perto dali, em fren-
:-te à representação diplomática

dos Estados Unidos, para protes-
; tar contra a violação do espaço
! aéreo cubano por um avião ame-

ricano de espionagem. O show,
. programado, e o comício, impro-

• visado, fizeram parte de uma ani-
'«nada semana onde o que houve
de mais emocionante se passou
fora das telas, e começou no do-
mingo com o "Bastion 86", uma
gigantesca operação militar que
durou três dias, simulando uma

-guerra de agressão com Mirages
-riscando os céus e o povo resistin-"do heroicamente ao inimigo —
ianque, naturalmente.— Ao montar esse espetáculo de
realismo socialista, porém, Fidel
não contava — ou conta? — com
a participação extra do vilão do

-filme: os americanos. Na segun-
da-feira pela manhã, logo que-soube pela imprensa que o "avião
'èspia" SR-71 tinha cruzado o es-
paço aéreo do país de norte a sul e'reste a oeste, a população saiu às
ruas com a disposição com que,

»no Rio, se vai para os desfiles das
escolas de samba. Da manhã de

-segunda até a madrugada de ter-"$a, passaram pelo palanque deze-
nas de pessoas, do compositor

t jg&bano Silvio Rodrigues, que
: cantou, à cineasta Susana Ama-
,'ral, que discursou, sem falar nas-dezenas de populares, inclusive
-crianças de sete anos, que às ve-
zes subiam ao palanque para di-
zer o nome e dar o grito de guerra:

;;*'Patria o muerte, venceremos".
Esse espetáculo se repetiu por
mais dois dias. As pessoas saíam

; do trabalho e iam para a praça.
Um programa.

! Misturando-se à canção de Pa-
feio com o discurso autocrítico de
Fidel no encerramento do Dl
Congresso do PCC e juntando-se
uma ameaça permanente de
guerra a um povo altamente mo-
bilizado para o que der e vier,
enfim, fazendo-se um daiquiri de

! tudo isso, talvez se tenha um pou-
£0 do que parece estar ocorrendo

, aqui: um país que nao pode dei-
xar de fazer tudo. Precisa corrigir

. os rumos de sua revolução, quer
ser economicamente mais eficaz,
quer liberalizar-se politicamente,
abrir-se para as divisas estrangei-
ras, cortejar o turismo e não per-
der de vista a construção do so-
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cialismo. As contradições dal re-
sultantes são visíveis a toda hora
e em todo lugar.

Na quarta-feira à noite, as por-
tas da sofisticada "La Maison —
La casa cubana de moda" se abri-
ram para o lançamento da cole-
cão "primavera-verão 1987". Em-
balados por sons e cores tropicais
e vistos entre outros por Harry
Belafonte e Sydnei Pollach, cerca
de vinte lindos manequins femini-
nos e masculinos — louras, ne-
gras, mulatas e morenas — desfi-
laram os modelos de cinco dos
mais importantes costureiros
cubanos. O desfile poderia ter si-
do realizado em Ipanema — com
uma diferença: nenhum daqueles
modelos exclusivos poderia ser
comprado por uma cubana. Vão
todos para o exterior.

Quando se perguntou a uma
jovem assistente se ela não acha-
va injusto não poder adquirir um
daqueles modelos que tanto a
deslumbrara, ela responde: "Cia-
ro que não. E as divisas?"

Mas nem sempre as reações
são assim automáticas. Um jor-
nalista "crítico", cuja "indepen-
dência" retardou em anos o seu
ingresso no Partido Comunista,
coisa que só conseguiu há três
meses, acha que Cuba tem que se
preparar para o que considera
inevitável: a abertura, com todos
os problemas que isso acarreta.
Em termos de consumo, alguns já
estão aí.

"O problema é que vemos o
melhor e consumimos o pior", diz
ele. O melhor é a propaganda
americana que é veiculada pela
TV e o cinema em forma de clips,
programas, filmes e vídeos, que
chegam com grande liberdade no
país. O pior é mandado pelos pai-
ses em forma de produtos."Além do mais", diz sua mu-
lher, também jornalista, "a nossa
propaganda política é péssima —
na base de "ianques assassinos"
— enquanto a que chega aqui é
tecnicamente primorosa. Vemos

assim o seu aspecto mais agradá-
vel e superficial, e não o seu custo
social, por exemplo".

Por isso é que, como uma es-
pécie de reação ao epíteto ianque,
desenvolveu-se o conceito "yu-
ma", aplicado sempre com cono-
tação positiva e a qualquer coisa,
obra ou padrão que lembrem o
que o estilo americano tem de
melhor. Dizer que um filme é "yu-
ma" é quase dizer no Brasil que é
yuppi.

" Quando se abriu a
caixa de Pandora,

pulou tudo:
corrupção,

privilégios,
desvios, não só
ideológicos. Agora
ninguém mais
segura esse

processo"

Um alto funcionário do gover-
no nos dizia esta semana que o
risco de invasão dos apelos do
consumo realmente existem, mas
que ele deve ser enfrentado com a
melhoria da qualidade dos produ-
tos cubanos."Sabemos", diz ele, "que não
basta melhorar a qualidade. A
calça Lee, por exemplo, é um feti-
che, vale mais pela etiqueta. Nós
podemos fazer tudo isso bem. Afi-
nal, já fizemos coisas mais difi-
ceis".

Um outro argumento é apre-
sentado sempre para mostrar co-
mo esse risco é relativo. Quando o
governo liberou a entrada dos
cubanos de Miami para visitar
seus parentes na ilha, o problema
se colocou de maneira mais dra-
mática:"Eles vinham como se fossem
uma vitrine, como que mostran-
do: olha como eu progredi. Mas

isso não chegou a subverter nos-
sos costumes. Ao contrário, quem
suspendeu a prática foi Reagan e
não FideL Esses turistas estavam
deixando muitas divisas aqui"

Na verdade, deixaram divisas
e talvez algumas seqüelas — co-
mo uma nascente prostituição e
um incipiente mercado negro —
que rondam discretamente os ho-
téis. Não é uma prostituição por"necessidade" — o pagamento é
feito por aparelhos ou roupas im-
portadas — mas já é uma preocu-
pação.

Na opinião do jornalista, o
processo de crítica que se iniciou
com o m Congresso vai permitir
enfrentar essas e outras dificul-
dades.

"Pela primeira vez se atacou o
oportunismo com esse nome", ga-
rante. Segundo ele, esse, sim, era
um mal que estava correndo na
administração. Graças a ele, o
privilégio estava tomando conta
da máquina burocrática do parti-
do e do país.

"Quando se abriu a caixa de
Pandora, pulou tudo: corrupção,
privilégios, desvios, não só ideoló-
gicos. Agora ninguém mais segu-
ra esse processo".

Cita-se muito como exemplo
dessa "onda crítica" o congresso
dos jornalistas realizado há um
mês e durante o qual o próprio
Fidel pediu uma imprensa "mais
profissional e mais crítica".

Até agora pelo menos não se
viu o resultado dessa bronca es-
tampada nos jornais. O Granma
continua tão informativo e tào
crítico quanto o seu irmão mais
velho Pravda.

Por outras razões, essa inape-
tència crítica atinge também os
brasileiros que aqui chegam: o
processo é tão apaixonante e as
conquistas sociais tão espanto-
sas, que o resto é o resto, pelo
menos numa visão impressio-
nista.

Salão

para

quê?

Reynaldo Roels Jr.
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Salão Nacional de Artes Plásticas da
Funarte será inaugurado na terça-feira, es-
te ano com algumas modificações. A pri-
meira é a mudança de endereço: em vez de
ser montado, como nos anos anteriores, no

Museu de Arte Moderna, ele foi transferido para o
Palácio Gustavo Capanema, antigo prédio do
MEC e para onde a Funarte deverá ser transferida
em breve. Outra modificação, e que a esta altura jé
não é mais novidade para ninguém, foi o seu
desmembramento em salões regionais, reservan-
do-se para o Rio de Janeiro apenas a mostra final
dos 30 artistas selecionados para concorrer aos
prêmios. Os premiados serão conhecidos na oca
siâo da inauguração, que este ano não terá a
presença do presidente Samey (talvez por não ter
para anunciar nenhuma medida de apoio às artes).

As mudanças por que passou o Salão são
resultado dos ataques e defesas que ele tem sofri-
do desde que foi instituído. Originalmente, foi
obra das academias que visavam, através dele,
estimular as vendas dos trabalhos de seus mem-
bros, um serviço de divulgação comercial em gran-
de estilo e cercado de honrarias quase nobiliárqui-
cas. Hoje a situação é outra, e eles foram extintos
em diversos países. Alguns sobrevivem ainda, mas
quem é que ouve falar a sério do Salão de Primave-
ra no Orand Palais, em Paris?

No Brasil, o Salão Nacional, instituição mais
do que centenária, foi mantido até o inicio da
década de 70, quando os artistas passaram a sc
utilizar dele como veículo de protesto, o que lhe
deu novo significado mas também acelerou seu
declínio. Interrompido durante alguns anos, ele foi
retomado em 1978 pela recém-criada Funarte.
Como consta da lei, o Salão tem que ser realizado
anualmente, custe o que custar. E o que ele custa
não é pouco, algo que vai além da metade do
orçamento anual do Instituto Nacional de Artes
Plásticas (órgão da Funarte responsável por sua
organização). E não faltam ao INAP projetos que,
não fosse a sangria operada por sua realização,
poderiam ser implementados com benefícios no
mínimo idênticos para todos.

Os principais argumentos em favor de sua
realização, a despeito de ser um anacronismo, sáo
dois. O primeiro é o de que o Salão é um espaço
efetivo para o aparecimento de artistas iniciantes
ou de artistas de estados em que não há canais de
circulação efetivos para sua obra. De fato, em um
país onde até mesmo os grandes centros (leia-se:
Rio e São Paulo) apresentam um sistema de arte
ainda incipiente e altamente competitivo, trans'
formando-se em quase um jogo de cartas marca-
das, o Salão pode de fato desempenhar o papel de
foco divulgador. (Pode, mas não o faz necessaria-
mente.) Além disto, o Salão pode ser um veículo
para incentivar, através de seus prêmios, artistas
que se vêem destacando ao longo do tempo.

Na realidade, as modificações que o Salão
sofreu não tocaram na questão fundamental, a de
que ele possa ser uma instância em que as oportu-
nidades são iguais para todos. Não são e nunca o
foram. Não por falta de vontade de seus organiza
dores (as disputas em torno de quem deveria ou de
quem não deveria ter levado o prêmio são irrele-
vantes, apesar de recorrentes). A idéia da mérito-
cracia, tão ao gosto da democracia americana, já
se demonstrou falsa em diversos setores, c não
haveria de ser nas artes plásticas que ela iria
funcionar. Para os artistas que circulam entre Rio
e São Paulo, o Salão é apenas mais um elemento
no sistema de arte, e é um dos menos importantes
Mas acabam sendo estes os mais beneficiados
Para quem o Salão é realmente importante, os
artistas atuantes nos outros estados, eles acabam
tendo baixa participação e apenas eventualmente
são premiados. Isto por uma razão simples, a de
quem tem mais informação tem melhor formação
Vez por outra o Salão de fato atua nesta direção
mas são situações excepcionais. No entanto os
artistas de fora do eixo Rio—São Paulo continuam
a se comportar como Madame Bovary, aspirando
chegar à capital.

Certamente, o ENAP dispõe de condições para
promover a arte nos estados sem precisar recorrer
ao expediente do Salão. E é preciso que, em vez de
se continuar a tentar pinçar um ou dois artistas
bons em cada estado uma vez por ano, tentem-se
descobrir meios de fazer circular a informação em
todo o país. O que, se não tivesse, por força da lei
que sobreviver das sobras do dinheiro do Salão
INAP seria perfeitamente capaz de realizar.
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Museu
2-mll-500-dcave&e-2-milde—de-30-pubücaçòesxicntiflCHS

O Museu de Ciências Na-
turais da Pontifícia Univer-
gldade Católica de Minas
Gerais, criado há três anos,

. já possui um dos mais ricos
, .qcervos paleontológicos do
¦ pais, com cerca de 20 mil

peças fósseis de mamíferos,

Invertebrados. Esse material
daria para montar duas de-
zenas de animais completos,
mas, por falta de espaço,
apenas três foram montados
e estão em exposição: a pre-
guiça gigante, o porco do
mato e a paleolhama (uma
lhama há multo extinta).

O estudo desse material já
resultou, também, em mais

e quatro teses estão sendo
desenvolvidas, três delas
orientadas por um dos coor-
denadores do museu, o pro-
fessor Castor Cartelle.

A Universidade, agora,
busca recursos para ampliar
a área física do museu. O
ideal é que ele tivesse, pelo
menos, 1 mil 500 metros qua-
drados de área.

¦ Comunicação Social

Uma espécie de anticllmax à polêmica,wê8tabelecida a partir de sugestão nascida
dentro do grupo do professor Afonso Ari-
nos, que preparou anteprojeto da nova

í> Constituição — acabar com os cursos de•""¦Comunicação Social: o da Universidade" Federal de Minas Gerais, criado há mais- de 20 anos, foi o mais procurado pelos""candidatos inscritos no concurso vestibu-
lár de 1987, com quase 29 candidatos por.vaga. Ganhou dos cursos de Administra-

çào (28) e de Ciência da Computação (27).
A PUC-MG, que também oferece con-

corrido curso de Comunicação Social, de-
dicou parte do seu último informativo a
um artigo intitulado Comunicação e a
luta em defesa do diploma. Conclui o
artigo:"E quando se diz que o profissional de
imprensa 'já nasce', vale lembrar a céle-
bre frase de Joseph Pulitzer, pioneiro do
jornalismo — 'a única profissão, que eu
saiba, que um homem possa desempe-
nhar com êxito, pelo simples fato de ter
nascido, é a de idiota."
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Irrigação

A coordenação de pós-graduação
em Planejamento Ambiental da Uni-
versidade Federal Fluminense enca-
minhou ao Ministro da Irrigação, Vi-
cente Fialho, quatro projetos pionei-
ros no estado, para fomentar a

cultura irrigada em ci-
dades do interior.

O primeiro projeto
propõe a realização de
dois cursos de treina-
mento de técnicos, um
de nível médio e outro
superior, sobre Elcmen-
tos básicos de agrieul-
tura irrigada. (Este se-

ü primeiro ciurso~de~
irrigação a ser ministra-
do no estado). O segun-

do projeto solicita instalação de uni-
dades demonstrativas de culturas lr-
rigadas e o terceiro requer equipa-
mentos para que o laboratório de
análise de qualidade de sal da Unive-
raidade, que fica em Iguaba, também
realize análises de qualidade de
água, fundamental para qualquer
projeto de irrigação. O último proje-
to pede recursos para pesquisa sobre
impactos ambientais que ocorrem
após implantação de projetos de irri-
gaçáo mal elaborados. Esses impac-
tos já são realidade em muitas re-
giões do país, inclusive no próprio
Estado do Rio.

Atualmente, o Estado do Rio tem
60 mil ha de área Irrigada, abrangen-
do agricultura de hortas e de arroz,
mas seu potencial de irrigação é de
500 mil ha. Além de irrigação aumen-
tar de duas a três vezes a produtivi-
dade de uma região, ela é indispensá-
vel para o Estado do Rio, devido ao
seu déficit hídrico.

¦ O Centro de Estudos, Pes-
qulsa e Atualização em Direito
promove nos dias 17, 18 e 19,
das 8h às 10b e das 19h às 22h,
o seminário A reforma econò-
mi ca e a Lei do Inqull inato, na
Avenida Almirante Barroso,
91, grupo 203. Mais informa-
çôes pelo telefone 262-4058,
Rio.

a 'Associação Carioca de
Empresários Teatrais, dando
prosseguimento ao painel de
debates sobre a Lei Sarney,
realiza, no dia 16 das 15h às
17h, no Teatro Tereza Rachel
(Rua 8iquclra Campos, 143),
encontro sobre Liberdade de
express&o, Constituinte e
criaçio teatral, com a partici-
paçáo dos constituintes Nel-
son Carneiro, Artur da Távola
e Noel de Carvallib, dos escri-
tores (Já censurados) Ferreira
Oullar, Dias Gomes, Chico
Buarque de Holanda e Fcman-
do Peixoto, além de represen-
tantes da censura federal e es-
taduaL

Começa no dia 5 de janeiro,
na Casa dc Cultura Laura Al-
vim, o curso Vidro em pós-
produção, com o professor Pe-
ry Cavalcanti. O curso custará
Cz$ 2.000.00, com aulas nas sc-
gundas e quartas feiras das
16b às 22íl Mais informações
pelo telefone 227-2444, Rio.

A saúde no 1° PND da Nova
República e nas propostas pa-
ra a Constituição federal <: o
tema da palestra que o profes-
sor Doulivar Beranger Montei-
ro pronunciará no dia 15 às
llh, no anfiteatro do hospital
universitário Antônio Pedro
da Universidade Federal Flu-
mlnense, NlteróL Mais Infor--mações-pelo telefone ? í 8^28287"
ramal 163.
? Já se encontram abertas, no
Instituto Cultural Brasil-
Argentina as inscrições para o
curso intensivo dc espanhol,
cujas aulas serão ministradas
a partir do dia 5 dc janeiro, de
segunda à sexta-feira, das 16h
às 17h40mln e das 18h às
19b40min. Mais Informações
pelo telefone 551-9446, após as
14h.

O Diretório Central dos Es-
tudantes da Universidade Fe-
deral Fluminense debaterá Os
tOxlcos e soas implicações no
dia 15 às 18h, na sua sede (Pra-
ça do Valongulnbo. s/n. Cen-
tro, Niterói) e realizará mesa-
redonda sobre o assunto com a
participação do dr. tsaac Cha-
ram. dr. Renê Xavier Barreto,
dr. Celso de Barros, dLr. Fábio
Damasceno, padre Francisco
Van Boars e professor M.
KioschL
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As sete

pragas 
do

Cora Rónai

NO 

começo, pelo menos em termos de
calamidade performática, ninguém
tinha visto nada sequer remotamen-
te parecido com as sete pragas do
Egito. A nuvem de gafanhotos, por

exemplo — um tal sucesso de público e de
critica, que ainda hoje se faia nela- Mas ai a
humanidade foi evoluindo, e liquidou com as
pragas- Pegou a das rãs e, com meia dúzia de
cozinheiros franceses, criou receitas interes-
santíssimas, que ainda estariam no cardápio
se o Plano Cruzado não tivesse dado fim às
ditas rãs à sua própria maneira; moscas,
piolhos e carrapatos? Logo ali no supermer-
cado (se ele ainda não tiver sido saqueado),
na seção de inseticidas. A maior prova de
evolução do homem, contudo, não foi dar
flm às pragas que o Todo-Poderoso lmagi-
nou com tanto carinho. Foi, ao contrário,
superar o Mestre, criando novas pragas,
mais espetaculares e eficientes. Afinai, que
são as águas do Nilo tintas de sangue para
um pais desenvolvido feito a Suíça? Pergun-
tem só à Sandoz: qualquer vampiro sabe que
sangue não faz mal, é biodegradável. A longa
escuridão de três dias? Só pode ser brinca-
deira com o ministro Aureliano e o seu lobby
de usinas, que há meses nos ameaçam com
coisas multo piores.

Está na cara que, enquanto não inventar
a praga que acabe de vez com todas as
pragas (inclusive, e especialmente, o ho-
mem), a humanidade não sossega. Mas o
chato é que, em vez de deixar as pessoas em
paz, aproveitando o tempo que lhes resta
com as emoções da novela das oito, os
especialistas da área ficam se divertindo
com a encenação de pragas menores. Sem-
pre em seqüência, para não perder a prática.
Assim é que nós, pobres pecadores, mal
saldos do tédio que foram os dois meses de
TRE, nos vimos submetidos ao choque do
novo: o Cruzado II. Com um roteiro contra-
ditório e mal conduzido, desempenhos ca-
nhestros e uma direção geral lamentável, ele
foi, Justificadamente, um dos maiores fracas-
sos de público e critica dos últimos tempos.

Mas é verão e volta a dar praia, e embora
o Cruzado n nos tenha deixado com um
grande nó no estômago e um vazio aindar
maior no bolso, a gente até que poderia ir,
aos poucos, entrando num ritmo de vida,
digamos, "normal" — se, subitamente, uma
multidão de trêfegos Papais Nóeis não esti-
vesse invadindo os nossos vídeos cantando
Jlngle-Bells, desejando Feliz Natal e Próspe-

JORNAL DO BRASIL

Linhas tortas

ro Ano Novo, plenamente convencidos de
que isso é possível. Aparentemente destitui-
dos de termostato, eles deslizam em monta-
nhas de neve de isopor, sob um calor de 40
graus, anunciando as delicias do consumo
desenfreado — apontado acusadoramente,
instantes depois, por um ou outro ministro,
como causa da situação indigente em que se
encontra o pais — mas esse é outro capitulo.

Os ahüncios de brinquedos, que ocupam
90% do horário diurno, não podiam ser pio-
res. 8áo muito criativos, muito bonitinhos,
muito bem feitos — e muito mentirosos,
porque prometem maravilhas que os brin-
quedos anunciados não cumprem nem pela
metade. Mas são, antes de tudo, lnteiramen-
te indecorosos, na medida em que ignoram a
realidade social de um pais ã beira de uma
crise sem precedentes, em que a maior parte
daquela ínfima parcela da população que se
pode chamar de "privilegiada" — a tal que
ganha mais de cinco salários mínimos — mal
está chegando ao fim do mês. A televisão e
as fábricas de brinquedos brasileiras, entre-
tanto, vivem na Suíça.

Antes da rapaziada da mídia descobrir o

potencial de consumo de um pai desespera-
do, que não agüenta mais a chateação do
filho cismado com um brinquedo qualquer, a
criançada conseguia se distrair com carri-
nho de rolimã e barquinho de papel. Mas
será que uma bonequinha de trapo ainda
tem qualquer encanto, se a toda hora a tevê
mostra bonecas que andam, falam, e trans-
mi tem mensagens sapateando em código
Morse? Duvido.

Brinquedo é coisa multo séria; mais sé-
rio que isso, só mexer com os sentimentos
das pessoas como esses senhores estão fa-
zendo. Se esse delírio publicitário que está ai
acaba alcançando seus objetivos ao chegar à
classe média, alcança também um ponto
nevrálgico da tensão social, ao apresentar a
uma criança que mal tem o que comer o
novo castelo de Greyskull como um must da
felicidade. Com isso, está tirando dela, de
antemão, qualquer possibilidade de realiza-
ção pessoal fora do consumlsmo. Um consu-
mismo que, é lógico, ela jamais vai conseguir
acompanhar. A menos que meta um bom 38
na testa de alguém mais bem-sucedido. Co-
mo, por exemplo, um fabricante de brin-
quedos.

AAA museu de arte moderna

Wilson Martins

Graciliano Ramos

AFOIO.
PATROCIMO: COUBOIUUO
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terceira edição de Gracilia-
no Ramos: estrutura e vaio-
res de um modo de narrar
(Rio: José Olympio, 1986), de
Fernando Cristóvão, é, na

verdade, a segunda e como tal cons-
ta da sua própria bibliografia, na
nota introdutória; a primeira foi
publicada há onze anos pela Edito-
ra Brasília, pois em terminologia
técnica não se pode assim designar
a impressão fora de comécio ante-
rlormente apresentada como tese
de doutoramento na Universidade
Clássica de Lisboa. O que há de
singular nessa pequena e, afinal de
contas, inocente entorse de publici-
dade editorial aos usos e costumes
da tipografia é que o texto, apresen-
tando-se sob a égide, simultânea
mas inconciliável, de Roman Ja-
kobson e A. J. Greimas, mostrava-
se criticamente muito mais "avan-
çado" em 1975 do que nos nossos
dias, quando o fascínio desses no-
mes e das teorias que representam
pederam muito do seu sortilégio
encantatório. Acrescente-se que,
por ironia, a noção de metonimia,
formulada pelo primeiro nos domí-
nios exclusivos da lingüística, pou-
co significa no plano da crítica lite-
rária nem nele encontra, de fato,
aplicação esclarecedora; o estudo
de Fernando Cristóvão, por outro
lado, seria exatamente o mesmo se
não se houvesse
servido do voca-
bulário pedan-
tesco e dos es- /
quemas mecâ-
nlcos de
Greimas.

Esquemas
mecânicos por-
que podem ser
indiferentemen-
te aplicados a
todas as obras
de ficção, pro-
duzindo sempre
os mesmos ro-
sultados, isto é,
tornando-as to-
das semelhan-
tes entre si, in-
distingulveis
uma da outra e
lntercambiáveis. Assim, uma cate-
dral, uma fortaleza militar e uma
casa de residência submetem-se to-
das, enquanto construção, aos Im-
perativos da resistência dos mate-
riais. É claro, além disso, que a
critica literária digna desse nome
jamais ignorou as noções greima-
slanas de "actante", "destinatário",
"oponente" e outras da mesma na-
tureza, pois é precisamente em tor-
no delas que se articulam todas as
grandes exegeses literárias do pas-
sado. A terminologia greimas lana
apenas confere uma falsa aparência
cientifica a práticas de análise que
existem desde tempos imemoriais e
que têm sobre ela a vantagem ine-
gável da flexibilidade intelectual e
da natural homogeneidade específi-
ca com cada objeto de estudo. As-
«im, Dostoievski não se confunde
com Jorge Amado, nem Graciliano
Ramos com Albet Camus, embora
todos eles lidassem (felizmente sem
saber!) com "actantes", "adjuvan-
tes", "destlnadores", "semas" e "se-
memas".

Digo que o livro seria exatamen-
te o mesmo no sentido de que conti-
nuaria a ser o melhor estudo siste-
má tico da criação literária em Gra-
ciliano Ramos e que talvez ganhas-
se em autenticidade interpretativa
se o autor se tivesse deixado guiar
não apenas por suas excelentes
qualidades analíticas e instinto li-
terário, mas também pelo exemplo
dos mestres da crítica em face dos
grandes autores. Com efeito, seja
qual for a importância intelectual
de Jakobson e Greimas, é clara-
mente incorreto tomá-los por críti-
cos literários: serão mais ou menos
do que isso e são, em todo caso,
coisa completamente diversa. É
certo que, durante alguns anos, o
raciocínio lingüístico passou por
critica literária, no Brasil e fora do
Brasil, engano epistemológico con-
tra o qual os lingüistas foram os
primeiros a protestar e em que já
não caem com tanta facilidade os
críticos literários.

O paradoxo, de resto previsível e
em grande parte apenas aparente,
está em que a verdadeira análise
literária desenvolve-se, não no ca-
pítulo que se esforça por desvendar
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a suposta estrutura "metorümica"
das técnicas narrativas em Graci-
liano Ramos, mas naqueles em que
a terminologia greimasiana enco-
bre processos tradicionais de leitu-
ra crítica. De minha parte, não vejo
em quê se relaciona com a aflição
dos afásicos a utilização da língua-
gem por parte desse romancista ou
de qualquer outro (que, no caso, só
pode ser a "linguagem" da literatu-
ra). De resto, nem mesmo a metonl-
mia, tudo bem considerado, pareée
ao autor tampouco aplicável à es5
pécie, tanto que lhe modifica o sen-
tido para uma concepção puramen-
te metafórica: "Estilo 'metonímico'
não significa, portanto, um estilo
em que a metonimia propriamente
dita, como figura de retórica, de-
sempenha um papel importante (...)
mas uma forma de linguagem lite-
rária de características especiais".

O problema ou, se quisermos, a
incoerência, consiste em passar
abruptamente do plano lingüístico
para o das estruturas romanescas
— que só figurativamente podem
ser encaradas como linguagem (no
sentido de construção verbal, único
em que têm cabimento as noçóes
de metáfora e metonimia). Pensa-
se, aliás, com razão e desde Nietzs-
che, que a própria linguagem co-
mum e referencial é essencialmente
metafórica, de forma que mesmo as
prestigiosas lições de Jakobson
(prestigiosas, pelo menos, durante

certo tempo) es—
tão exigindo al-
guma reavalia-
ção. Fernando
Cristóvão acaba
por ter razão na
prática exegéfí-
ca contra o Fê£-_
nando Cristó-
váo teórico de.
literatura ou

f contra os ensl-
namentos de
Jakobson e &

terminologia dé'
Greimas. O seu

entrincheira-
mento parece
ainda menõs
inexpugnável
na tentativa de^
sesperada de

apresentar Vidas secas como ro*-
mance unitário, deliberadament»
concebido e estruturado, o que vai
não apenas contra a sua natureía
fragmentária, mas também contra'
a história da sua composição aci-
dental e fortuita, revelada pelo pró-
prio autor.

Segundo a definição proposta
por Fernando Cristóvão, romance-"é narração de acontecimentos en"
cadeados niuna história", articu-
lando-se especialmente no que diz"
respeito ao plot(...)", o que basta, de
toda evidência, para excluir Vidas
secas dessa categoria. Não se trata»
pois, de simples impressão de Crag-
mentariedade, como ele pretende,
tanto mais que, no fundo, os capítu--
los de todas as obras de Gracilianp,
Ramos "assemelham-se a contos
ele "escrevia sempre em forma de.
conto", conclui o autor, desautori
zando as laboriosas considerações
anteriores para demonstrar o con-
trário. Um romance propriamente"
dito como S. Bernardo (se tomar-
mos a palavra com tolerante elasti1
cidade) também oferece margem a
algumas divergências. O espírito'
sardònico de Graciliano Ramos
não poupava a sua própria ativida-
de de romancista, mas a tendência
sublimizante de leitores e críticos
faz passar geralmente despercebida-
uma circunstância curiosa: é que, a
julgar pelo tom satírico dos primei-
ros capítulos, ele acabou por escre-
ver uma obra completamente di-
versa do que se propusera ao iniciá
la. Não é por simples "preconceito"
ao contrário do que afirma Fernan-
do Cristóvão, que muitos encaram
o protagonista como intelectual-
mente Incapaz de escrever um ro-
mance (qualquer romance). O con-
traste é tanto maior quanto a sua
rusticidade de espírito nem de lon
ge se concilia com o alto gabarito
do estilo literário de Graciliano
Ramos, condicionado pelos pa-
drões mais rigorosos da gramática
portuguesa, como Fernando Cris-
tóvão fortemente acentua num li-
vro que, segundo ficou dito, náo
encontra rival em nada (e náo é
pouco) do que sobre ele se tem
escrito ao longo dos anos.

Orquestra

$kj Sinfônica Brasileira
Diretor Musical ISAAC KARABTCHEVSKY

SERIE CONFRONTOS MUSICAIS

ESPftCDâwfypa fwnt .iQO *Q
BNDES

@ CCONOMIÇO
tOUBORAUÔ
INMIFUNARTE

quarta-feira, 17 de dezembro, às 18:30 h.
CORElll - Concerto Grosso, opus 6 N.° 8 (Noite de Natal)
VlVALDl - Concerto em Dó Maior para violoncelo e orquestra
Solista:
Márcio Mallard
HAENDEl-Suíte para Fogos de Artifício
Regente:

Carlos Veiga

INGRESSOS À VENDA NO LOCAI
INFORMAÇÕES TIL.: 222-4592 OU222-5842
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Fim de feira,

o 
pais 

fechado

para 
balanço

Ricardo Kotscho

0

LHA, faz o seguinte: liga pra mim no dia 6 de
janeiro e aí a gente conversa com calma.

Podem ser altos figurões do governo ou
aspones de terceiro escalão de empresas públi-
cas ou privadas. Tanto faz. A sem-cerimônia é

a mesma. Como se o mundo tivesse parado depois da
ihóhumental ressaca provocada pelo porre eleitoral e
ainda grogues com o pacotáo de novembro, as chama-
(Jaç forças vivas da nação estão achando melhor deixar
para janeiro qualquer assunto mais sério.

, . Algumas grandes empresas nacionais e estrangei-
ras entraram, oficialmente, em férias coletivas. E, embo-
ra não se tenha noticia de nenhum decreto-lei colocando
6m recesso as repartições públicas, aquilo que se con-
vencionou denominar de "o governo" simplesmente
deixou de atender o telefone ou manda ligar em janeiro.

! .. Ficamos assim: o ministro Paulo Brossard e seus
chapéus cuidam dos inimigos internos, tirando do ar
qualquer noticia que possa abalar a grande vagabunda-
gem nacional, enquanto seu beatificado colega Dilson
Funaro enfrenta os inimigos externos, empurrando com
á barriga (ah, Delfim, essa gente não consegue mesmo te
esquecer).

! As fiéis secretárias do poder, quando encontráveis,
qó faltam dar gargalhadas da ingenuidade dos bravos
rapazes da imprensa que ainda insistem em caçar notí-
cias em pleno mês de dezembro do ano n da Nova
República. Seu vastíssimo repertório para justificar a
ausência do chefe esgotou-se e a forma mais simples que
encontraram para garantir a própria sobrevivência foi
deixar o telefone fora do gancho.' Talvez tenha sido essa à estratégia secreta dos
alquimistas que tomaram o lugar dos fiscais do Samey
para tentar esvaziar a greve geral armada pela CUT e
pela COT. Como se sabe, para haver uma greve é preciso
paralisar o trabalho. Que trabalho? No meio dessa
confusão em que ninguém mais sabe o que é governo e o
4ue é oposição e o que começou antes, se foi o lock-out
ou-'a greve propriamente dita, o porta-voz neo-
republicano com seu leve sotaque udenista pode muito
bem dizer que o país não parou. Afinal, só pode parar o
que! estava funcionando.

! _ Quem tinha que ser eleito já foi. Quem tinha que
garantir uma boquinha em algum cabide da Nova Velha
República já garantiu. O cruzado acertou a vida de todo
mundo, como se viu naquele Jornal Nacional extra da
semana passada em que o palácio do Planalto dispensou
intermediários.

, O que falta resolver é melhor deixar para a Consti-
tujpte. Pensando bem, para que trabalhar, não é mes-
mo? Faz tempo que no Brasil, trabalhar só dá galho.

: - É verdade que alguns pemedeblstas menos cínicos
ficaram docemente constrangidos porque o Presidente
Samey resolveu anunciar as novas medidas econômicas
logo após a grande festa da vitória do maior partido do
Ocidente — e, por que não dizer?, do Oriente também.
Tamanha unanimidade, admita-se, quase nem na Al-
bânia.

, . Haveria época melhor, pergunto, tentando me colo-

car no lugar dos que zelam pela nossa felicidade. Deixe-
mos de firulas, senhores. Bem fez o Presidente Samey,
profundo conhecedor da poesia nacional que ensina: é
melhor deixar tudo para antes do Natal ou depois do
carnaval.

Nesse Pais do faz-de-conta, em que nos momentos
de crise já não mandam chamar o Pires, mas o Boni,
achando que a fantasia fünciona melhor do que os
tanques, sem dispensar os tanques, os donos do poder
sabem muito bem com quem estão lidando. Quando
baixa o espírito natalino que p-ccecle o do carnaval, não
há quem desperte o gigante deitado eternamente em
berço esplêndido. Greve geral vira, literalmente, férias
coletivas.

De vez em quando, explode um Riocentro ou um
bademaço de Brasília, mas é só para distrair a platéia e
confirmar a regra, já que se trata de meros acidentes de
percurso que, bem investigados, acabam sempre apon-
tado para os cabritos nomeados para cuidar das hortas.

Quando a situação aperta e as classes menos favo-
recidas, ou seja, o povo, começam a reclamar além da
conta, busca-se uma palavra mágica qualquer do tipo
campanha das diretas, aliança democrática, constituin-
te. E a moçada enche as ruas e praças, e logo voltam
todos para casa, com a certeza de dever cívico cumprido.

A última que lançaram agora foi moratória — nem' tão nova, mas sempre providencial. Se nada der certo,
parte-se para a moratória. Corre-se apenas o risco, no
andar em que a carruagem segue, lenta, gradual e
seguramente para o buraco, de cometer apenas mais
uma redundância. Quer dizer, o Brasil poderá vir a ser
em breve o primeiro país do mundo em que a moratória
não foi decretada pelo Governo. Antes, foi constatada
pelos credores.

Como não é possível baixar um decreto-lei passan-
do o FMI para a Caixa Econômica Federal, enquanto ela
não é incorporada pelo Clube de Paris, nem é preciso
publicar no Diário Oficial que estamos em férias coleti-
vas, vai-se fazendo marola para enganar a onda. Num
caso e noutro o Governo nem precisa agir. Basta não
fazer nada — coisa que, aliás, vem fazendo muito bem.

Pois neste clima de fim de feira à espera da quarta-
feira de cinzas certo está quem nada diz, já que depois
não poderá ser cobrado. Quando se vai ver, mais um
Governo já acabou e começa tudo de novo, embaralhan-
do-se as siglas, com um mágico tirando da cartola os
mesmos coelhos de sempre para saudar a chegada do
segundo milênio.

Em dezembro de 1.999, uma gravação com a voz do
Cid Moreira mandará os repórteres do füturo telefona-
rem, por favor, no dia 6 de janeiro de 2.000. Quem Insistir
em marcar uma entrevista antes só poderá ser um
sabotador do Plano Cruzado LXXXVII Implantado pelo
34° governo de transição para a democracia — uma
dessas vivandeiras que ficam à socapa tentando deses-
tabilizar as instituições e provocar um retrocesso, com
suas noticias tão inoportunas e inconvenientes.

Sempre que a paisagem não agradar, como diria
aquele grande filósofo cearense da Velha República que
emprestou seu nome à Lei Falcão — multo Imitado e
nunca igualado — o melhor que se faz é amaldiçoar a
janela. Ou afündar o chapéu na cara.

O desencanto

dos 
patrocinadores

Talvez seja hora de

o governo ouvir os empresários

mar da burocracia. Num governo políti
Jomar Morais

OLÍTICO experiente, acostumado a captar
¦ com providencial antecedência a direção
W dos ventos que erguem e derrubam gover-

nos — que o diga o seu inesperado rompi-
mento com o regime militar em 1984 — o

sidente José Sarney se debruça neste final de
semana sobre um lote de maus augúrios. A greve
geral, qualquer que tenha sido a sua real dimen-
são, foi uma demonstração de que no campo psico-
social o pais dispõe hoje de lenha e combustível
suficientes para Incendiar qualquer projeto politi-
co mal-sucedido. As pesquisas de opinião revelam
que a popularidade do presidente continua a ras-
tejar, em que pese o discurso sincero e a produção
global com que se apresentou à nação na tentativa
de provar que fora do Cruzado n não há salvação.
Enfim, os políticos, sempre ávidos por assumirem
a paternidade de Idéias felizes, costumam deixá-
Ias órfãs quando caem em desgraça — e, nesses
casos, quase sempre cabe ao governo pagar a
conta e ensaiar a volta por cima.

Como profissional da política, com certeza o
presidente já percebeu para onde se encaminha o
furacão que sopra das ruas, e neste momento
provavelmente vive o dilema de ceder à tentação
da popularidade e implodir uma economia já
ameaçada de ruir ou optar pelas fórmulas amargas
da ortodoxia e correr o risco de encurtar o seu
próprio mandato. É diante de tal quadro, portan-
to, que talvez fosse de extrema utilidade para
Samey e seu governo prestar mais atenção às
vozes, até aqui discretas e tímidas, do empresaria-
do do setor produtivo.

Na semana passada, por exemplo, o sociólogo
carioca Paulo Kramer, um dos analistas de risco
político, que ao longo do ano conviveu com empre-
sários e executivos da indústria no eixo Rio-São
Paulo, guardava entre os seus registros uma radio-
grafia surpreendente da locomotiva responsável
por mais de 60% do PIB nacional. Segundo ele,
esses homens que há dois anos fecharam com o
advento da Nova República amargam hoje o sabor
de três desencantos:
1) O governo que se instalou para dar um rumo ao
pais está próximo da metade de seu mandato sem
que uma política econômica completa e coerente
tenha sido formulada — e a maior evidência disso
é a freqüência com que o presidente recorre ao
decreto-lei para intervir casulstlcamente na eco-
nomia. Essa situação tem levado os mais afoitos a
comparações que soariam heréticas no nascedou-
ro do regime civil, como a de que se prescinde hoje
de um plano de metas semelhante ao do governo
Geisel, cujo Plano Nacional de Desenvolvimento
permitiu à iniciativa privada redirecionar os seus
investimentos na transição do "milagre" para a
crise. O empresariado, em síntese, quer definições.
2) Eternas vitimas beneficiárias da burocracia, os
empresários se queixam do caos que se espraiou
por todo o terceiro escalão do governo, parallsan-
do a máquina do estado e emperrando projetos
vitais para o desenvolvimento econômico, num
pais onde o governo responde direta ou Indireta-
mente por 66% do Produto Interno Bruto. No
passado, no monolítico regime militar, era possí-
vel aos empresários identificar Interesses e adap-
tar-se ao movimento daquele poderosíssimo pata-

mar da burocracia. Num governo político e assen- -
tado sobre uma coligação de contrários, essa pos-
slbilidade esvaiu-se pelo simples fato de que fim-
cionários nomeados por políticos do PMDB e do '¦
PFL não conseguem conciliar linguagens e objeti-
vos, enquanto o Palácio do Planalto tem-se mos-
trado impotente para discipliná-los.
3) Ao contrário das análises políticas que rotulam
de conservador o perfil da Assembléia Constituin-
te eleita há um mês, os empresários da produção
estão inseguros quanto à Constituição que resul-
tará dos debates do próximo ano e, para a maioria,
o prognóstico é de que o país ganhará uma Carta
mais restritiva & iniciativa privada e bem mais
benevolente com a ação do estado em todos os
setores da vida nacional. Trata-se de uma dedução
cuja origem está na falta de definição ideológica
do político conservador no Brasil, no poder de
pressão dos grupos populares sobre os constituin-
tes e na debilidade do governo para comandar o
parto da nova Constituição.

É a partir desse conjunto de desilusões que
começam a tomar corpo ameaças de desorganiza-
ção do setor produtivo, muito mais graves que
uma corriqueira greve de protesto. A incerteza
freou de forma generalizada os investimentos que
o empresariado nacional ensaiara nos meses áu-
reos do Plano Cruzado. Como resultado, sedimen-
ta-se a convicção de que até julho de 1987 o Brasil
de Samey voltará a conviver com a recessão dos
primeiros anos do governo Figueiredo e, obvia-
mente, tem al um caldo propicio à ressurreição,
com a força do passado, do parasita da ciranda
financeira. Enfim, como se não bastasse a tragédia
de evaporação das reservas brasileiras, o governo
assiste Impassível à decolagem dos investimentos
multinacionais para países de menor risco político
e econômico. Este ano, por exemplo, o investimen-
to total desses conglomerados no país ficará em
tomo de 70 milhões de dólares, uma cifra pífia que
há cinco anos — quando os investimentos multi-
nacionais rondavam a faixa do 1,8 bilhão de dóla-
res/ano — correspondia ao lance uma única empre-
sa americana ou européia.

O sinal vermelho está aceso, não há dúvida. O
quadro que emerge da discreta manifestação do
empresariado, no entanto, bem que poderia esti-
mular o governo a considerar hipóteses à margem
do circulo do estreito debate sobre declarar mora-
tôria ou continuar pagando os extorsivos juros da
dívida externa.

Preocupado com a evasão do capital nacional
para o exterior, o governo americano há alguns
meses reduziu de forma drástica o limite máximo
de taxação e, como medida complementar de
Incentivo a produção, baixou as alíquotas do
imposto de renda das pessoas físicas. Atentos a
esse movimento, países como o Canadá, França e
Austrália, que hoje abrigam milionários investi-
mentos americanos, passaram à defensiva e adap-
taram suas legislações com um bom lote de con-
cessões fiscais —já que não lhes interessa bancar
desemprego e recessão. Não se pede que o Brasil,
com as fragilidades que ainda minam sua econo-
mia, siga às cegas os passos de países mais robus-
tos. Indiscutivelmente, porém, chegou a hora de o
governo, na definição de uma política econômica,
levar em conta que é impossível manter-se de pé
sem reconhecer a Interdependência do sistema
econômico.
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Estúdios Maurício de Sousa
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Você não pode perder!
Toda a turma está de volta
em sensacionais aventuras!

Traga seus filhos!
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A PARTIR DE SÁBADO DIA 5 DE DEZEMBRO

Um filme com
Cebolinha, Cascão,

Magali, Chico
Bento e... com a

garotinha mais famosa
do gibi, a Mônica!
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ENTREVISTJü/Femtinã® César Mesquita,

Prestígio
Já vi chegar
ministro aqui
com decreto
pronto e o
presidente não
assinar. Então,
não quero nem
saber.

Esquerda
A esquerda

| festiva domina
a imprensa e

| faz hoje um
imenso
patrulhamento
ideológico.
Estamos
voltando a 64,
a 68.

Desmentido
Não gostei da
maneira como
o Cruzado II

| foi divulgado. A
imprensa
publicando o
lado negativo e
eu
desmentindo.

José Negreiros

LE é um. remanescente fiscal
do Sarney. Diz que "nem tan-
to", mas na verdade manda
mais que a maioria do minis-

tério. Dá conselhos ao ministro Dante
de Oliveira, passa um pito de largo
alcance no Incra, peita, resistindo ao
choque, com o ministro da Fazenda
Düson Funaro. Jornalista durante 30
anos, descobriu na semana retrasada
— e passou a fazer alarde — a existên-
cia de profissionais de esquerda tra-
balhando nos órgãos de imprensa.
Revela, nesse raciocínio, que o exerci-
cio do poder tem também o seu ônus —
em algum lugar é preciso encontrar
um culpado quando surge a crise e um
porta-voz, ou secretário de Imprensa,
não pode admitir de público que seu
governo erre em larga escala. Admite
até certos equívocos, lembra que a
burocracia e a corrupção continuam
resistindo e vencendo batalhas, mas
não pode fugir á lógica inevitável:
quem fala pelo governo não pode fa-
lar contra ele. Desde o início do gover-
no, Fernando César Mesquita, 48,
tromba e vence seus eventuais adver-
sários instalados no núcleo de poder.
As explicações são muitas. Ele mesmo
revela que conhece a fundo o pensa-
mento do presidente. Mais que isso.
Sabe como funciona o presidente. E
de se recordar o já distante outubro
de 84, quando o senador José Sarney
acabara de perder a maioria dos dele-
gados do Maranhão ao Colégio Eleito-
ral. Deprimido o senador desceu ao
saguão do Hotel Glória, no Rio, para
conversar com dois jornalistas. Na-
quele mesmo domingo, à noite, Tan-
credo Neves seria cercado, beijado,
bajulado numa festa no Jardim Botâ-
nico. Quieto, num. canto isolado, o
senador Sarney. A seu lado, como na
manhã depois de uma noite insone,
apenas um pessoa: Fernando César
Mesquita.
JB — Você é considerado um dos homens
mais poderosos do governo, uma espécie
de ministro sem pasta, que atira em todo
mundo, usando uma linguagem destempe-
rada. Você se sente à vontade neste papel?
Mesquita — Eu não me considero poderoso
no governo, tenho até muita simplicidade.
Posso até ser acusado de ter um tempera-
mento muito extrovertido, mas poderoso
eu não sou. Eu sou leaí, amigo do presiden-
te. Talvez se fale isso de mim, pelo meu
temperamento, pelo fato de eu achar que a
máquina do governo não funciona, é uma
máquina emperrada, burocratizada, cheia
de vícios. Isso não é segredo, é proclamado
pelo próprio presidente da República.
JB — E como modificar isso?
Mesquita — Nós temos, por exemplo, uma
Secretaria de Relações Públicas subordi-
nada à Secretaria de Imprensa que atende
a pessoas de todo o pais, o dia inteiro, aqui
no Palácio. Isso foi criado por ordem do
presidente. Antigamente aqui no Palácio
do Planalto o povo não tinha acesso, não
chegava nem na porta. Hoje esse serviço
mantém funcionários de plantão da manhã
à noite atendento pleitos, reclamações e
reivindicações. No meu caso, aqui na secre-
taria tenho um serviço de acompanhamen-
to do serviço da imprensa do Acre ao Rio
Grande do Sul com denúncias de irregula-
ridade e corrupção. As de corrupção são
encaminhadas ao Serviço Nacional de In-
formações e as de irregularidades, mal fun-
cionando da máquina, são enviadas aos
ministros de estado, aos órgãos do gover-
no, para que tomem providências. Então,
eu cumpro meu papel. Eu não tenho qual-
quer interesse econômico ou político a
defender. Não sou candidato a nada, não
gosto de badalar o cargo. O que me dá uma
certa desenvoltura é o meu desprendimen-
to. Estou no governo por uma questão de
respeito à opinião pública, pois acho que
posso fazer alguma coisa pelo meu país.
Sou amigo do presidente e procuro fazer o
necessário para ajudá-lo porque ele é um
homem excepcional, faz um trabalho inco-
mnm mas enfrenta problemas graves. Prin-
cipalmente da corrupção no governo que
ninguém consegue controlar.
JB — Como assim?
Mesquita — Eu recebo aqui muitas denún-
cias rnas na hora de as pessoas comprova-
rem perante um juiz, apresentarem do-
cumento, fazem ironia. Não acreditam que
há solução e não querem se queimar.
JB — As pessoas ficam intrigadas com
alguns comentários, informações ou de-
claraçóes muito agressivas que você dá.
Apesar de sua posição óbvia, quando você
faz isso discute-se muito se você está fa-
lando em nome do presidente ou interpre-
tando o que você ouviu. Como você pauta
seu comportamento?
Mesquita — É que se caracterizou no Bra-
sil essa figura do porta-voz. Na verdade eu
sou secretário de Imprensa e Divulgação
da Presidência. Porta-voz é outra coisa
que, nesse caso, não existe nem oficial nem
extra-oficialmente. O que existe é o secre-
tário que recebe e dá informações. Eu faço
aqui um papel de repórter. Então não há
essa relação de causa e efeito, de estar
sempre falando em nome do presidente da
República, o que não quer dizer também
que eu não conheça o pensamento do pre-
sidente da República e não saiba o que ele
estáTperisando. Tem coisas que ele nao
quer dizer porque ele é um homem extre-
mamente conciliador e de uma habilidade
política incrível. Ele tem um "insight" per-
manente, ele sabe dimensionar os fatos
políticos, a realidade e as pessoas. Ele sabe
usar a informação, age muito em função
disso. Às vezes eu digo coisas sobre as
quais não consultei o presidente, mas eu
sei mais ou menos o que ele está pensando.
JB — E ele aprova?
Mesquita — Eu estou aqui para servir. Na
hora em que o presidente achar que eu não
sou mais útil ele me dispensa. Inclusive eu
já pedi demissão mais de uma vez. O
presidente sabe que eu sou sincero. Eu
discordo de muitas coisas do governo mas
com honestidade e lisura eu os defendo
porque esse é o meu papel e enquanto eu
estiver no governo vou defender. Agora
isso não me inibe de às vezes manifestar
meu pensamento sobre determinados as-
suntos com os quais se torna insuportável
conviver.
JB — Você está sempre informado de tudo
que se passa no governo?
Mesquita — Nem sempre. Eu aqui sou tido
muito como jornalista ainda. Há uma certa

desconfiança porque acham que tudo que
eu sei eu posso chegar e dizer para impren-
sa. E é mais ou menos verdadeiro. Tem
coisas aqui que eu não quero nem saber
porque eu sei que gente do próprio gover-
no, principalmente na área técnica, na área
econômico-financeira, divulga para a im-
prensa, e às vezes são estudos que o gover-
no está fazendo e eu sei que dificilmente
vão se concretizar porque eu conheço o
pensamento do presidente. Eu já vi chegar
ministro aqui com decreto pronto e ele não
assinar. Então, às vezes, não quero nem
saber. Se o presidente depois chegar e
disser: "É isso", então eu aceito. Se um
ministro chegar e disser que vai fazer isso
ou aquilo eu tomo apenas como uma elucu-
braçáo, uma sugestão.
JB — Você acha correto como jornalista
defender a censura?
Mesquita — Eu não defendo censura. Eu
sou radicalmente contra censura. O que eu
expliquei, numa conversa franca com os
colegas de imprensa, é que o Dentei teria
feito uma advertência, uma ponderação às
emissoras de rádio e televisão, que são
concessionárias de um serviço da União e
quando recebem essa concessão elas estão
sujeitas a uma legislação específica que é o
Código Nacional de Telecomunicações. Eu
concordei que não deve se fazer da rádio e
televisão instrumento de incitamento à
greve, principalmente uma greve ilegal,
uma greve política, uma greve geral. Eu
tenho gravado os repórteres fazerem prose-
litismo, comício, no rádio e televisão. Eu
acho que não é esse o papel do rádio e
televisão. Eles têm que noticiar, informar.
Baseado no episódio de Brasília o que o
governo fez foi uma ponderação para que
não houvesse incitamento à greve. Me per-
guntaram se o Joaquinzão e Menegheli
podiam ir à televisão falar sobre a greve,
defender a greve, eu disse que se nâo fosse
proibido deveria ser. Eu tive as minhas
opiniões com muita franqueza e coragem.
O que eu vejo é que as pessoas gostam de
esconder a verdade. Têm medo de assumir
posições.

Há um tremendo patrulhamento hoje,
a esquerda festiva, que domina a imprensa
hoje faz um imenso patrulhamento ideoló-
gico. Nós estamos voltando a 64, a 68.
Quando as pessoas têm coragem de dizer a
verdade fica todo mundo incomodado,
ofendido. Não é uma coisa pessoal. É uma
questão política. Há uma participação
grande da esquerda radical na imprensa.
Isso é um problema de cada um. Não tenho
nada contra a ideologia de ninguém, pode
ser do PT, do PC do B, do MR-8, do Partido
Revolucionário Trotskista ou do Partido
Comunista Revolucionário. Eu sei quem é
que participa. Eu já tive militância poli ti-
ca. Agora isso é um governo democrático,
transparente. Quem está aqui não tem
nada a temer.
JB — Dê exemplos.
Mesquita — Quando um jornalista chega
com uma pauta aqui eu digo "olha, não
venha me fazer de bobo". Esse é meu estilo.
Agora eu não defendo a censura. Defendo o
governo. Sou radicalmente contra a cen-
sura.
JB — Mas você foi contrário à entrevista
do Joaquinzão e Menegheli no Rádio e na
TV, não foi?
Mesquita — Entrevistas incitando à greve.
JR — Você acha que uma emissora não
pode servir, de forma direta ou indireta,
como canal de convocação para a greve?
Mesquita — Acho que não pode. É aquela
coisa deturpada, pessoal. Mas sou contra a
LCildUia, lauitaiiiicuic> xvauiu »
quanto forem concessões do governo, não
estão aí para fazer incitamento à greve.
Principalmente uma greve política com
forte conotação ideológica.
JB — E no caso do quebra-quebra em
Brasflia?

Mesquita — As pessoas vieram falar
comigo: "pô, mas você tá acusando a CUT
e o PT?" Eu tô acusando quem foi respon-
sável pela convocação. Foi uma convoca-
çào bem feita, uma mobilização, um traba-
lho de militância muito competente, apro-
veitaram o esquema da campanha eleito-
ral e fizeram uma manifestação com parti-
cipação de estudantes, funcionários públi-
cos, porque alguns burros aí nos ministé-
rios liberaram funcionários às quatro horas
quando os ônibus só saíam às seis horas e o
pessoal curtindo, não é? Farra todo mundo
gosta. Então quando a confusão atingiu
aquelas proporções à noite o pessoal da
CUT e do PT fez uma reunião aí num
sindicato, bancários ou professores, e resol-
veram dar uma orientação a todos — nos
cantatos com os jornais, para dizer que
aquilo tinha sido infiltração da direita. De
madrugada ficamos sabendo disso. No dia

seguinte de manhã veio todo mundo com
as pautas. Eu disse: "pò, mas pra cima de
mim?". Foi uma posição tomada ontem
pela direção do badernaço pra dizer isso e
vocês tão repetindo".

Em favor da exatidão dos fatos é de se
observar que emissários da CUT e do PT
procuraram os jornais e televisões no sába-
do, e não na sexta-feira, depois de, na
véspera, o secretário Fernando César Mes-
quita ter culpado a CUT e o PT pela"guerrilha urbana". Estranharam os sindi-
calistas, e continuam estranhando que a
formidável máquina de informações e poli-
cia do governo, depois de acusar os grupos
de esquerda, não terem conseguido locali-
zar e apresentar um só "gervilheiro". Salvo
o jovem Rogério Santos Souza, o "guerri-
lheiro Nescau", que se apresentou esponta-
neamente à Polícia Federal para depor
demonstrando não ter vinculaçáo alguma
com grupo à direita ou esquerda e infor-
mando que não carregava uma bomba nas
mãos, e, sim, uma lata de chocolate.
JB — E aí...
Mesquita — Ai fica o pessoal a reclamar. A
esquerda diz que eu faço jogo da direita e a
direita me acusa de ser da esquerda.
JB — Mas Fernando, os sindicatos assina-
ram a convocação. Depois você acredita
que essas mesmas entidades tomaram a
iniciativa de tocar fogo nas coisas? Ou
nesse momento a direita se aproveitou...
Mesquita — Aí nós temos que ficar na
premissa. Quem convocou, organizou. Sa-
be muito bem que quando você coloca uma
multidão nas ruas você não tem controle
sobre ela.
Os discursos foram com palavras de ordem
inflamadas, bem radicais. Havia não inci-
tamento ao quebra-quebra mas a lingua-
gem usada era uma linguagem que qual-
quer pessoa sairia dali disposta a tomar
atitudes bem radicais. Eles foram respon-
sáveis pela convocação, mobilização e dis-
cursos feitos. Então, se desandou, o respon-
sável é quem convocou e mobilizou. Quem
bota multidão na rua sabe que ninguém
controla. Pode ser até algum infiltrado
mesmo. Quebra, vai todo mundo quebrar.
Queima, vai queimar.
JB — Como foi de fato sua briga com o
ministro Funaro e quem levou você a
pedir demissão?
Mesquita — Acho o ministro Funaro uma
pessoa excepcional, decente, da maior dig-
nidade, uma pessoa que tem que se ter fé
nele. Mas, no caso da divulgação do Cruza-
do n eu não gostei da maneira como foi
divulgado. Primeiro porque a imprensa
vinha publicando todo dia o lado negativo
das medidas que o governo poderia tomar.
E eu sempre forçado a desmentir, dizer que
não ia ter nada daquilo, dizer que o presi-
dente dizia que não ia haver pacote. Não
era verdade. Quando começaram a traba-
lhar eu soube de uma medida ou outra, eu
não quis saber. Como o govemo tem uma
secretaria de Imprensa, de comunicação
eu queria ter sido mobilizado pra fazer um
trabalho de esclarecimento sobre as me-
dldas.
JB — E o que ocorreu?
Mesquita — Não fui informado de nada. Eu
vim saber que era verdadeiro o noticiário
sobre o aumento de gasolina na noite em
que estavam saindo as tabelas do CNP. Eu
fiquei revoltado com aquilo e realmente
pedi demissão. Porque eu não sabia, nin-
guém me informou, ninguém me disse na-
da. Não fui informado de nada. Quando eu
vi a proporção das medidas eu falei: isso é
um desastre. Mas vários ministros me tele-
fonaram, pediram pra eu não fazer isso.

Mesquita — Quando eu vi que tinha sido
um desastre a comunicação do plano eu
conversei com o presidente, pedi demissão,
o presidente não levou a sério meu pedido,
então eu vi realmente que não poderia
deixar o govemo nesse momento de difi-
culdade. Seria uma covardia minha.
JB — Por que você acusou o Incra de
corrupção?
Mesquita — Esse empresário, Elano de
Paula, pediu em julho ao Incra pra fazer
um exame na propriedade dele porque ele
tinha projeto na Sudene que agora exige
um nada consta para quem tem projeto de
incentivos fiscais. Foi em julho mesmo que
o Incra fez o levantamento e disse que
Elano tinha um problema com nove pes-
soas porque ele queria mudá-las de local.
Em comum acordo com o Incra do Mara-
nhão esse empresário conseguiu contornar
todos os problemas, todos pagos, indeniza-
dos, mas a burocracia inoperante do Incra
continuou sem dar resposta. Então esse
empresário me procurou, eu falei com o
presidente e ele mandou saber o que esta-
va acontecendo. No dia 24 o Incra mandou
para a Sudene um telex dizendo exata-

mente o contrário do que apurou o Incra
do Maranhão. Eu mandei os dois telex para
o SNI dizendo que havia um conflito de
informações e pedindo pra investigar. Fi-
cou nisso.
JB — Ficou como?
Mesquita — Eu liguei pro ministro Dante
de Oliveira e disse: "olha, isso tem que ter
uma solução". Nâo obstante isso, o próprio
Elano de Paulo, no dia 30 de outubro, fez
um requerimento ao Incra do Maranhão:
"Tá bom. Vocês tão dizendo que têm pro-
blema, então, me digam o que eu tenho que
fazer". Até hoje não deram resposta. Eu
tenho aqui e o SNI dispõe de muitas de-
núncias contra o Incra. Um monte. Tô
organizando um dossiê. Se eles vierem me
processar, vou apresentar o dossiê...
JB — A corrupção estaria em que nível?
Na Presidência, no segundo escalão?
Mesquita — Nâo, na Presidência não. O
presidente do Incra, tenho de reconhecer, é
um homem sério. Ele tá é sendo envolvido
pela máquina. Como o Dante é um homem
honesto, é um rapaz correto. O Dante está
sendo meio ingênuo, porque eu o preveni
várias vezes, mesmo antes desse episódio
do Elano: "Dante, essa máquina do Incra
já derrubou o Nelson Ribeiro, eles fizeram
todo tipo de sabotagem. Eles fazem decre-
tos errados.
JB — Esse grupo é identificável?
Mesquita — Nós sabemos quem são essas
pessoas mas não é meu papel ficar aqui
dedurando ninguém. Mas tem o grupo da
inoperància, o da burocracia e o da cor-
rupção.
JB — Você se considera de esquerda, direi-
ta, o quê?
Mesquita — Não nego que já fui de esquer-
da, simpatizante do comunismo, mas eu
evolui. Acho que a democracia é o melhor
regime.
JB — Por que o governo adotou medidas
tão duras contra eleitores que lhe deram
uma votação consagradora?
Mesquita — As medidas, é claro, são impo-
pulares, mas houve aproveitamento. O pre-
sidente Sarney não pode tomar medidas
que sempre lhe dêem popularidade.
JB — Qual era a posição do presidente?
Mesquita — Ele, antes das eleições, comen-
tava muito com a gente que as esquerdas
radicais iam perder as eleições e apelar
para a violência, para a ignorância — os
radicais perderam a eleição de cabo a rabo.
Aqui em Brasília é que tiveram algum
sucesso. Então, estávamos preparados pa-
ra isso. A manifestação daqui, como a
greve geral, é uma greve de perdedores.
JB — O que você acha da oposição, que
voltou a dominar a área política tnesmo
perdendo a eleição?
Mesquita — A CUT, o PT, esses grupos
radicais extremados acham que chegou o
momento do confronto com o govemo. O
presidente é extremamente conciliador
mas é um problema ideológico. Eles acham
que podem ir pro confronto com o gover-
no? Então, experimentem.
JB — Quando veio para cá, você se desli-
gou de tudo, você só tem esse emprego
hoje?
Mesquita — Sou técnico de comunicação
social da Câmara, desde 65 trabalho lá.
Não tenho aqui nenhum emprego. Tenho
um DAS (Direção de Assessoramento Su-
perior) que é uma droga. Recebo um mise-
ro salário.
JB — Você admite que é hoje uma das
pessoas mais impopulares do governo?

Mesquita — Eu não posso fazer nada.
Tenho um compromisso com minha cons-

fc-Quem-
está no governo e tem a coragem de dizer
as coisas como eu digo sofre esse desgaste.
JB — Você é ideologicamente contra uma
greve de caráter político?
Mesquita — Sou. Veja que o Joaquinzão
disse que é a favor do endurecimento na
dívida externa. Nessa questão você não
pode blasonar, fazer fanfarronice. Isso é
uma questão técnica, delicada. O governo
acenou com um grande entendimento na-
cional. Inclusive a CUT acenou com a
mudança do índice... O Brasil pagou um
preço caro Pra nâo aceitar a recessão do
FMI, e agora acaba de ter uma vitória. O
FMI passou telex ao Clube de Paris acei-
tando a fórmula brasileira.
JB — Quando você deixar o govemo vai
fazer o quê?
Mesquita —¦ Eu trabalhei desde os 14
anos... eu acho que trabalho mais uns dois
anos até completar meu tempo de serviço
na Câmara. Eu vou ler, estudar, escrever
alguma coisa sobre minha experiência no
govemo, tenho feito muitas anotações.
Vou me dedicar também um pouco a Mar-
keting político, aprendi nessas campanhas
eleitorais.

Badernaço
Se houve

badernaço em
Brasília, a
culpa ê de

quem convocou,
de quem

organizou, isto
e, CUT e PT.

Não se controla
multidão na

rua.

Demissão
Não fui

informado de
nada, vim a

saber sobre o
aumento da

gasolina
quando saíam

as tabelas do
CNP. Pedi
demissão.

Burros
Alguns burros

aí nos
ministérios
liberaram

fwicionários em
Brasília às 4h

quando os
ônibus só

saíram às 6h, e
o pessoal
curtindo
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; SUA CASA NÃO PODERÁ SER

! IGUAL A MILHARES DE OUTRAS

1 No seu novo imóvel tudo tem de estar

à altura do investimento, concretizando
1 seus sonhos e iniciando um novo estilo

de vida.

| Você vai viver e receber amigos num

novíssimo ambiente que tem de ser

j de bom gosto, autêntico e original. -

| 
Sua casa não poderá ser igual

j 
a milhares de outras (sempre

f repetidas), tem que distinguir-se por

um projeto original, pelas madeiras

nobres, pelo conforto requintado

e pela perfeição dos acabamentos.

A PRESSA PASSA.

O ARREPENDIMENTO FICA.

Uma decoração de alta qualidade, não

se faz da noite para o dia. Deve ser

projetada especialmente e fabricada

enquanto a construção se desenvolve.

Só assim tudo se ajustará, sem as

desilusões de quem compra com

pressa. Nossos projetos não são

adequações para módulos

pré-fabricados, são criações originais -

caso a caso - construídas, desde

o início, exclusivamente para o seu

espaço e respeitando rigorosamente

5 o estilo que Você escolheu.

OS ARQUITETOS DE BEM VIVER.

. NÃO CRIAM DOIS PROJETOS

IGUAIS

Venha visitar-nos e verá que nossos

show-room também são diferentes.
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USE O CARTÃO FABRICATTO
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NITERÓI
Rua da Conceição, 101/121 Ljs. 19/24
Lopes Trovão, 52 Lj. 103
Gavião Peixoto, 182 Lj. 129
Cel. Moreira César, 265 Lj 106
Plaza Shopping, 1o e 2o pisos

RIO
Gonçalves Dias, 17
Pça. Saens Pena, 45 sobreloja 214
Sto. Afonso, 445 Lj. F
Av. Copacabana, 693
Barrashopping Nível América
Rua da Quitanda, 50 — Loja H

BREVE
Rio Sul
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PRONTA-EMTREGA:
R. VISCONDE DE PIRÁJÁ, 550/GR. 2015

TEL.: (021) 274-8194 - IPANEMA - RIO

LOJAS:
R. VINÍCIUS DE MORAES, 129-D

TEL.: (021) 267-5594 - IPANEMA - RIO

NORTESHOPPING:
AV. SUBURBANA, 5474/PISO G RIO

SHOPPING ALDEOTA:
PRAÇA PORTUGAL, 68

FORTALEZA
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IPANEMA: Rua Vise. de Pirajá, 595 Ij. 103 TeL 274-0145

RIO SUL 4o piso Ij. D-20
BARRASHOPPING Nível Lagoa Ij. 115-G
NITERÓI: PLAZA SHOPPING Ij. 260-A 2o piso
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VESTUÁRIO BoysSOirls «Banana gS»
rculNINA Rii73 LtlOCOIdlc IpCntlrmChocol3te

Commerce i
Corpo & Alma:
Corporeum

Dimpus
fabricatto
Folie
Glória Modas

LeCotton
Loura
Maria Joào
Marrakesh

As 167 Melhores 
Lojas

Herminia Modas Mil Folhas
fiewQipsy
Pepper

Smash
Smuggler
Station

YesBraâi «J«|a MÍ

Pepper J uu,un —:
QuattroFerQuattro Ultravioleta Adoms

\ arai RadBoQuorum
Sacada

Varal
XicaDona

lOUian"
VESTUÁRIO DonJose
MASCULINO L Équipc

Lui
BadBo\s Mabis
Bill Brothers Oliver Sail
Campomar Poitiers

ruUIli-nuujv-
Re\ das Calças \anOej!
Saint James
Snipe
5ua Majestade Ala Moana
Ta\ares '
Temper

Blue Man fiorucci
vanucei Bunms Le^lS
VESTUÁRIO Cantao ^
UniSSEX Compam ™'PPe
Ma Moana Cinema J||
Anonimato EJeelLui Gente
Benelton Lllus

L . '
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Muito Mais ^^^;e/s"

Conforto e Seguranga e os Melhores Presentes.

condicionado, musica ambiente, O Plaza e o lugar mais gostoso para comprar e se
escadas-rolarxtes. Em qualquer lugar diuertir. Voce uai se encanlar com os presentes e

SRgHK|HRj9^fl(M do Plaza, conforto e o que nao falta. as uitrines incriveis.

Agora a alegria do Natal acontece num

novo^cenaria Plaza Shopping. C) espa^o

12.000 uagas-dia com ^uasram- ^ 

^ 

jQj

pas de acesso: uma para a Zona Sul e outra pa- y__:
raaZonaHorte,comentradaesaidaindepen- ^^1 a 

# 

Plaza 
chopping

O 
natal que a gente sempre quis.

$£&siMtteten S&SSJEswS £x»i^ta^rcil>

> demo do Pais.

Vitrines Incríveis

e os Melhores Presentes.

O Plaza é o lugar mais gosloso para comprar e se
divertir. Você vai se encantar com os presentes e
as vitrines incríveis.

Muito Mais

Conforto e Segurança

Ar condicionado, música ambiente,
escadas-rolantes. Em qualquer lugar
do Plaza, conforto ê o que não falta.

Agora a alegria do Natal acontece num

novo cenário. Plaza Shopping. O espaço

perfeito para suas compras. Além das

melhores lojas, você encontra o Pic-Nic,

a Praça de Alimentação, com mil delícias

pra você escolher.

O primeiro Natal do Plaza vai ser muito

especial. Afinal, é lá que todo mundo

se encontra, se diverte e faz as melhores

compras.
3 Andares Pra

Você Estacionar.
Mais de 12.000 vagas-dia com duas ram

pas de acesso: uma para a Zona Sul e outra pa
ra a Zona Norte, com entrada esaída indepen
dentes.

O Fiatal que a gente sempre quis

Rua XV de novembro, 8 - Centro - Niterói

5

itli»

nte

do País Pertinho 
de Você

Shop126
Toulon Surí
Trçcide
Tutto Bianco
Xagar
VESTUÁRIO
INFANTIL
BabyCenter

Ricota
Bué
Folia & Cia.
Lápis de Cor
Local
Popcom
SegadaesJi
Silhueta Infantil

Spoleta
Xica da Silva
LINGERIE/
MEIAS
Camille
Casas Olga
Sigli
B1J0UTER1AS/
COMPLEMENTOS

Bijoutique
LesCadeaux
Montagem L
people
ARTIGOS
ESPORTIVOS
Adidas
Armazém

do Esporte

Brends
Energia
Ocean Pacific
Pe do Atleta
Quebra-Mar
Stampa3
VESTIÁRIO
p/GESTANTES
Six Severí

perfumaria/
COSMÉTICOS
Água de Cheiro
Anaconda
Canadian
0 Boticário
Richa s
Sunset
CALÇADOS /

BOLSAS/
ARTIGOS
DE COURO
Antonella
Burn Bum
Corpus
Formosinlio
GoldShop
Ponta Pe
Proposta

Sapasso
Soft Shoes
Sfâns
Varese
Villaae
BRINQUEDOS/
PAPELARIA
Rei das

Magicas
Rozenlàndia

CINE-FOTO/
SOM/
ÓTICA
Brenno Rossi
Colorcenter
Di Occhialli
Palácio da Ótica
Prodisc
Tânia fifWoIf
JÓIAS E

RELÓGIOS
H. Stern
Joalheria Miterói
Monte Cario

Jóias
Waterproof
ARTIGOS
P/OLAR/.
DECORAÇAO
PRESENTES

CasaQarson
Casa Movses
Casa Veneza
Qabier
Isabella Casteran
ponto frio Bonzáo
Presentes Rachel
Tok&Stok
TABACAR1A
M.T.M.
PICNIC

A Praça de
Alimentação

Abib Comidas
Árabes

Babuska
Bruno Lunches
Cacau & Carinho
Café Viena
Chicken-ln
CrazyDog
Cupim

Oood Qood
topenhagen
Marcado Gosto
McDonalds
Mr. Pizza
Oriento
Pãoe

Recheio
Pasta. VinoS Cia.
Seu riacib
Viena Delicatessen

u ia



SHOPPING Df\ GfiV€fl • U. 159
511-0193/511-0049
RIO D€SIGN C6NT6R • U. 102
511-1391
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Barrashopping - Nivel Lagoa Tel.: 325-7658 BOTAFOGO: Voluntarios da Patria, 255 A Tel.: 226-8994 
j
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IPANEMA: Vinícius de Morais, 129 B Tel.: 287-9794 Visconde de Pirajá, 580 Lj.: 207 Tá: 239-8247

BARRA: Barrashopping - Nível Lagoa Tá: 325-7658 BOTAFOGO: Voluntários da Pátria, 255 A Tel.: 226-8994
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Dia 25 esta chegando...

e fica mais facil comprar com o nosso crediario em 4 vezes sem juros.
Accitamos tambem todos os cartoes dc credito.

r^rpberto 
sitnoes

k

IPANEMA: Rua Visconde dc Piraji, 438 - loja A - Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 765-B

COPACABANA: Rua Santa Clara, 33 - loja E c Av. Copacabana, 1125 - TTJUCA: Rua Barao dc Mesquita, 227 - loja A-l

e fica mais fácil compiar com o nosso crediário em 4 vezes sem juros
Aceitamos também todos os cartões de crédito.

mberto simões

IPANEMA: Rua Visconde dc Pirajá, 438 - loja A - Leblon: Av. Ataulfò dc Paiva, 765-B . ||
COPACABANA: Rua Santa Clara, 33 - loja E c Av. Copacabana, 1125 - TTJUCA: Rua Barão dc Mesquita, 227 - loja A-l

E



Na

35 mil

Passe

Tu

Presente de Natal é muito mais que carinho.

Casa Veneza, do presente à simples lembrança,

itens farão você ser lembrada por muitos Natais,

um Natal Feliz. Mas passe antes na Casa Veneza.

em 5 vezes sem aumento.

>lano 
promocional válido até 24/ dez.

Aproveite para fazer silas compras com o Exclusive Card. O passaporte para o seu bom gosto.

(3

BARRASHOPPING
Loja 218-F - Tel.: 325.1658

RIO SUL
2? Piso - Loja B-29
Tel.: 295.4494

80 83 
\SStMZ83

SHOPPING DA GÁVEA
Loja 231 - Tel.: 239.4116

IPANEMA
Rua Visconde de Pirajá, 517-A
Tel.: 239.8299

COPACABANA
Av. N.S. de Copacabana, 620
Tel.: 235.1027

TIJUCA
Pça. Saens Pena, 9
Tel.: 264.9384

CENTRO
Rua do Ouvidor, 134
Tel.: 252.5539

ICARAÍ
Rua Gavião Peixoto, 78
Tel.: 719.5777

Deixe conosco sua lista de noiva.
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Passeio turístico

Bife de Ouro

Copacabana Palace Hotel

Av. Atlântica, 1702. Tel.: 255-7070

Chega 

Mme M. da Alemanha, car-
regada de assuntos e presuntos.
(Os presuntos, para ser verdadei-

ro, entram aqui somente pela rima, que
ela chegou com as mãos abanando e
contou pouca coisa. Vê só, leitor, como a

literatura se sustenta de sonoridades.
Esta minha história já parece até um

discurso de deputado ou uma explicação
de Presidente. Mas muito se enganará

quem achar que são coisas bobas os
ruídos que fazem as palavras nas orelhas
ou passeando ao léu pelas folhas: São

palavras assim — e quanto mais vazias,
melhor servem — que constroem o

mundo e conquistam os corações; fa-

zem os povos cometer desvarios e en-

gravidam jovens desatentas. Interrompo-
me aqui, no entanto, — passaram as

eleições.)
Tendo, pois, chegado Mme M., quis

levá-la a um lugar onde, ao mesmo
tempo, houvesse verão e Rio sem gra-
ves inconvenientes, desses, diversos,

que abundam por aqui nos tempos quen-
tes: dengue, assaltos, fedor, insolação.
Pensei na Pérgula: é dos lugares agradá-
veis do Rio. Ainda assim, era muito calor
— antes dava vontade de desistir do

almoço e mergulhar na piscina. Ficamos
mesmo no Bife de Ouro que, naquele
começo de tarde, estava deliciosamente
deserto, ainda assim servido com
cuidado. Mistura que conquista qualquer
um.

Começamos, então, a pedir metades.
Ou seja, pratos partidos ao meio, pois
queríamos pouca comida sem desistir de
alguma variedade. Consistiu esta em
uma Salada do Chef, uma porção de

peixes defumados e fatias de Viande de
des Grisons, mistura que resultou notá-
vel. (Nas circunstâncias, isto quer dizer:
coisa levíssima, dessas que podem ser
saboreadas sem muita atenção. Prato de
causeur, não de gourmet.) E andou a
coisa tão proporcionada que chegamos
ao fim ainda com um pouco de fome:
Encomendamos então (repartido, tam-
bém) o melhor prato da casa: a galinha
d'Angola, com purê de avelãs. E estava a
ave — esta sim — digna de grande
restaurante. Era leve, de sabor delicado,
tratada cuidadosamente, sem excessos
barulhentos. (E a avelã —que bela inven-

ção! No entanto, tão pouco aproveitada!
Só a encontro no Bife de Ouro, acompa-
nhando a pintade e, como sorvete, no
Babouska. Mas é melhor que se mante-
nha assim, decentemente comedida. Se
vira moda, uma dia desses servem Car-

paccio de avelã e então...) Bem, então,

saímos andando pela praia.
Ninguém nos assaltou.

essencia.

. j , ;

Deo Colonia

òhampoo

fragno de Sçliiuma
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Garcia D'Avila, 121 ;/^r<^feV
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Barrashopping Nivel Lagoa Tel.: 325-f>294 ¦..

ATACADO: Garcia D'Avila 58
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Originai Jeans

Garcia DÁvila, 121 Tel.: 239-6799
Rio Sul 3o piso Tel.: 542-2992

Visconde de Caravelas 134 Tel.: 286-.:

Barrashopping Nível Lagoa Tel.: 325-í

ATACADO: Garcia D'Avila 58

Tels.: 259-4244 • 259-4346
• 259-9045 • 274-9197

SP.I
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© Camisa malha listrada...240,00 +^\ Use o Cartao Credi-Temper
w Camisa malha estampa..oVU/UU ou peco o seu pelo
® Mochila vermelha 420,00 ... ^k telefone 233-4559 e o receba

WLm ® Pasta azul 500,00 © Camisa polo - unidade..J45,UU ^H|M em 24 horas. BB&

Hh © Bone 85,00 © Camiseta azul 398,00 > -

© T§nis - par 360,00 © Oculos 290,00 |J

H@Cinlo 210,00 Jl|) 
Sunga listrada. 220,00 fi t^l^flPf H

©Bermuda 385,00 ® Sunga estampada 240,00 ^€p r^1 M

® Calca branca 600,00 © Meia... oon'nn ¦ ^ |B16 Sandalia 290,00 f*|. |K f^O|-| /JJs) H
.17) Oculos metal 450,00 UUUII WI1 CU M

© Relogio lunar 2.000,00 1 
FASHI0N 

" M

«. _ .....

© Camisa malha listrada...240,00
© Camisa malha estampa..390,00
© Mochila vermelha 420,00
3) Pasta azul 500,00
© Boné 85,00
© Tênis - par 360,00
0 Cinto 210,00
® Bermuda 385,00
® Calca branca 600,00

© Camisa polo - unidade..345,00
© Camiseta azul ...398,00
© Óculos 290,00
© Sunga listrada 220,00
© Sunga estampada 240,00
© Meia 45,00
© Sandália 290,00
© Óculos metal 450,00
© Relógio lunar 2.000,00

Centro • Copacabana • Leblon • Rio Sul • BarroShopping • Tijuco • Madureira

• Penha • NorteShopping • Campo Grande • Niterói • Plaza Shopping

tçHper

club man 
«S?

FASHION a íl
À

Use o Cartõo Credi-Temper
ou peca o seu pelo
telefone 233-4559 e o receba
em 24 horas.

BW
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N° 554. 14 de dezembro de 1986

sumario.

Uma dupla do tamanho do sucesso
na fiinrãn de diretor

Não é à
anda sorrin
e Naum Al v
é responsá
gargalhada
qüenta a
teatro cario
O Mistério

toa que o sucesso
iijjo para Marília Pera
2sde Souza. A dupla

ivel pelas melhores
j do público que fre-
íjtual temporada do
>oa. Ela, na direção de
de Irma Vap (Teatro

Casagrande). Ele, na direção de

El Grande de Coca-Cola (Tea-
tro de Arena). Dois textos ame-

ricanos, quase que roteiros para
o trabalho dos atores, e que
deram à "atriz" Marília e ao
"autor" Naum o reconhecimen-

to definitivo na função de diretor

de espetáculos. Eles agora ali-

mentam a idéia de trabalhar em

dupla, com Maríiia estrelando

nas telas um filme roteirizado

por Naum. Leia na reportagem

de capa a partir da página 42.
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O humor é a tônica de O Mistério de Irma Vap e de El Grande de Coca-Cola

nomes Frederico Seve, Gordo e Magro, Lara...

comportamento Agora é a vez do Baixo Barra

28

34

pré-estijéia Vem aí a volta dos aliens 48

moda As crianças também entram em clima natalino

usos e costumes Sugestões de presentes criativos

52
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La Plage

que ganhou status de
Toalhas de com

II de

Por ou
I toalha de ou

¦ In

^H
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A coleção La Plage é um hábito \

que ganhou status de moda.
Toalhas de praia com sensualidade
e jeito de verão.
Com design de verão. Com a maciez
e a qualidade internacional
da Buddemeyer. Por isso, ou você usa
toalha de praia ou usa La Plage. Seu

novo

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ espaço

j|g#^.;: ÍM no hon-

W:jê TjPfá ? jj ^ 
zonte 010
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AFONSO COSTA

UMA BRINCADEIRA QUE DEU CERTO I— OBJETOS
GIGANTES NA DECORAÇÀO BEM-HUMORADA

Arquiteto há 12 anos,
trabalhando basicamente
com arquitetura comercial —

são dele algumas das mais
bonitas lojas da Dijon e da
Yes Brasil, por exemplo —

Afonso Costa decidiu há

quatro anos dar uma

guinada em sua carreira.
Passou a dedicar-se mais ao
design, montou uma fábrica
de móveis, mas logo
resolveu mudar de novo,

procurando um produto mais
alternativo, com um forte
apelo visual. 

"Deixei o
mercado de móveis porque
a disputa era infantil, todo
mundo copiando todo
mundo e fazendo, no fim, a
mesmíssima coisa", diz

28

Afonso. Criou uma marca, a
Absurdo! e começou a dar

asas à imaginação. Primeiro,
foram as tábuas de carne

laqueadas, as raquetes de
frescobol no mesmo

material., O sucesso com os
objetos de madeira fizeram

com que sua linha se
expandisse chegando aos
lápis gigantes, as escovas
de dente de proporções
descomunais, as claquetes
de cinehna, as lanternasj
imensas. 

"Levei algumas
peças para Paris no mês

passadp e fizeram o maior
sucesso lá", conta Afonso.
Seu Absurdo vai começar a
fazer cárreira internacional. Rosanna: um rosto novo no teatro, cinema e TV

FREDERICO SÉVE 1

OS MESTRES PINTAM g
O GATO MÊS QUE VEM «j

N

Um dos mais tradicionais e 5

respeitados marchands do

Rio, Frederico Sève, prepara-
se para montar no mês que
vem em sua Galeria Ipanema
uma exposição de pintura que
promete dar o que falar, pri-
meiro pelos nomes que vai

juntar e segundo, por ser uma
coletiva de tema único. 

"Será

uma mostra reunindo artistas
de todos os gêneros — de
Dacosta à Geração 80 — ten-
do como tema obrigatório a
figura do gato", explica Sève.
É bom que se esclareça: é

gato bicho, mesmo.
Sève: mostrando só gatos

ROSANNA ARQUETTE

UM SUCESSO SEM SEGREDOS: NENHUMA CENSURA

E A AVENTURA DE VIVER CADA MOMENTO DA VIDA

Afonso: criatividade, im

Uma das mais interessantes

jovens atrizes surgidas recen-
temente, Rosanna Arquette
impressionou a crítica pela ho-
nestidade de suas caracteriza-

ções e seu indiscutível sex-
appeal. Filha e neta de artis-
tas, ela já fez teatro, televisão

nação e muito humor s cinema onde acumula na

bagagem pelo menos três su-
cessos: Desperately Seeking
Susan, Silverado e After
Hours. Rosanna não esconde
o segredo de seu sucesso:
"Não me censuro e vivo cada
momento. Cada instante de
meus personagens tem uma
aura de emoção verdadeira. E
só."
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falta do que
Hollywood

velhos sucessos

" 
H excelentes

VT9HH
filme colorizado sao tres dos

¦ maiores sucessos da dupla

^T Gordo e Magro: Way Out
- West, Um Amigo Bern

Trapalhao e Helpmates. Ha

quem ache 0 processo de
1^* colorir um classico um

,^^j£ sacrilegio, mas verdade e
que o

. f J|^^^3| tornou
, i^H

da TV e
em preto
Charles
da Color

Galera: uma pintura zen, gestualista e mágica Lara: do bronze polido às páginas da Playboy

ENOLI MARIA DE LARA

A DONA DO BUMBUM DE 300 MILHÕES DA TV É TAMBÉM
UMA ESCULTORA DE RARO TALENTO E CRIATIVIDADE

na Galeria Basílio uma
exposição de esculturas em
bronze, apresentada por
Walmir Ayala. "Chegou a
hora de uma mostra de
peso", conta Lara, "depois

de participar de uma
coletiva do Coliseum, de
Nova Iorque, e de várias
outras pelo Brasil. Mas Lara
não tem planos de parar por
aí: posou para a revista
Playboy, onde em janeiro
promete dar outro show de
competência, sensualidade e
beleza.

U. GALERA

COM YVONNE LOFGREN,
NUMA MOSTRA A 4 MÃOS

Impregnado do que existe de
mais profundo no Oriente, Ga-
lera transmite em sua obra
uma luz de serenidade, despo-
jamento e afinação espiritual.
Duas décadas de Japão —
onde é o representante da
Varig — fizeram do artista um
profundo conhecedor da ma-
gia japonesa."Optei pelo ges-
tualismo", explica o pintor,"como 

se uma linha gráfica
dentro da alma ditasse sua cor
e espessura." Galera inaugu-
rou dia 4 na galeria Place des
Arts, ao lado da escultora
Yvonne Lofgren, uma exposi-
ção a quatro mãos mas com a
mesma linguagem — as for-
mas despojadas e a harmonia
das formas.

Ela já fez telejornalismo no
Paraná durante quatro anos;

posou para Di Cavalcanti e
Edgar Duvivier, de quem foi
mulher 10 anos; já foi atriz
de TV e no teatro chegou a
montar Brecht. Mas Enoli
Maria de Lara — ou
simplesmente Lara —

chegou à fama por ser a
dona do bumbum do
comercial do Banerj,
utilizado indevidamente
numa foto tirada sem sua
autorização. Na esteira do
sucesso, inaugura amanhã

À falta do que mais
inventar, Hollywood decidiu
criar um sistema para colorir
velhos sucessos em preto e
branco. Conseguiu, e com
excelentes resultados. Os
primeiros exemplares do
filme colorizado são três dos
maiores sucessos da dupla
Gordo e Magro: Way Out
West, Um Amigo Bem
Trapalhão e Helpmates. Há

quem ache o processo de
colorir um clássico um
sacrilégio, mas a verdade é
que o filme colorizado já se
tornou uma opção para o
espectador. 

"Afinal tem-se
sempíe a opção de virar o
botão da TV e ver o filme
em preto e branco", diz
Charles Powell, presidente
da Color System.

29
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li A praia de Trancoso é apenas um dos exemplos de 16 quilômetros deslumbrantes

E

Passarela do Álcool é a Avenida Atlântica de Porto Seguro: a zona da boêmia

ra o maior barato dos hippies dos

anos 70. Viajar para a Bahia e

_,_ voltar ao Rio sem conhecer Porto

Seguro significava passar recibo de care-

ta, ignorar o paraíso tropical de praias
desertas, onde se podia tomar banho nu

sem a menor possibilidade de ser inco-
modado. Um lugar mágico onde a chega-

da do pôr-do-sol era anunciada pela grita-
ria dos chauã, os papagaios de cabeça

vermelha que à tardinha voavam em

bandos procurando as árvores para dor-

mir. Não existiam hotéis, nem pousadas.
Uma boa conversa era suficiente para
convencer os pescadores a hospedar os

cabeludos que chegavam em profusão.
Ninguém se incomodava em viajar 1 mil

200 quilômetros para chegar e quem
conheceu Porto Seguro nesta época sa-

be que hoje em dia só deve voltar lá

quando termina a temporada de verão. 0

paraíso foi descoberto por milhares de

turistas, viu suas matas serem derruba-
das, ganhou ares de balneário europeu e

só depois que passa o carnaval readquire
sua fisionomia antiga. É do antigo e do

novo Porto Seguro, Arraial d'Ajuda e
Trancoso que trata o livro preparado

pela Index. Feito para servir de brinde de

final de ano para as empresas do grupo
Boavista, o livro tem quatro mil exempla-

Lugar para

ir depois

do verão

Livro mostra que

Porto Seguro já

foi um paraíso

CONFORTO É 0 MELHOR

PRESENTE
Telecall, a campainha sem fio, é o máximo em conforto.

Chama empregados de qualquer lugar da casa. • Serve como alarme.
Liga a sala de jantar à cozinha. • Consumo mínimo de energia.
Chama a secretária no escritório. • Alcance até 100m.

DÊ UM TELECALL PARA A SUA FAMÍLIA NESTE NATAL.
E DESCUBRA O MÁXIMO EM CONFORTO E VERSATILIDADE.

CG TELECOMUNICAÇÕES E ELETRÔNICA LTDA.
Rua Ambrosina, 42 - Andaraí - RJ CEP 20540 - Tel.: 268-4343 Telex: (021) 31092 CGTXBR

Representantes em todo o Brasil
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res, e a partir de amanhã mil deles
estarão à venda nas livrarias por Cz$ 850.

São 87 fotos de Consuelo Monteiro,
José de Paula Machado e Miguel Pache-
co Chaves e a jornalista Léa Maria Aarão
Reis foi quem escreveu o texto do livro

que eraltece o esplendor das praias,
mostra a singeleza das casinhas de pes-
cadores e das igrejinhas procuradas por
religiosas. Ela morou quatro anos em
Porto Seguro e pôde traçar um apurado

perfil ce uma região que em 10 anos
deixou de freqüentar as cadernetas dos
hippies para constar do roteiro de milio-

estrangeiros e brasileiros requinta-
rto Seguro hoje tem dois hotéis
estrelas, dezenas de pousadas e
!0 disputa-se lugar nas suas praias
io mesmo nível que em Ipanema,
i para lá com meu marido Bernar-
ue queria dar um tempo, deixar a
do Rio e encontrar um espaço

judável", relembra a jornalista."E
não porque sentia saudades da

grande, mas porque nosso filho já
na idade escolar e não podia

ar lá". Por causa de sua vivência
Io Seguro, Léa Maria conseguiu
r histórias antigas e montar um

painel sobre a cidade. O livro fala
n de Arraial d'Ajuda e Trancoso.

:o Seguro foi descoberta pela ar-

e Pedro Alvares Cabral e batizada
Delo escrivão, Pero Vaz de Cami-
za ao Sul da Bahia e desde 72,

narios
dos.
quatro
no verí
quase"Mude

do porq
loucura
mais s
voltei,
cidade
estava
contini
em Po
recolhe
curiosc
tambéi

Por
mada c
assim
nha. F

Cena comum nas ruas de Porto Seguro: pescadores secando o camarao ao sol, herança de antigamente

quando abriram a BR-101, apenas 40
minutos passaram a separar suas praias
da estrada. Contam os nativos que aque-
le ano fOi decisivo para a mudança. 

"O

verão de 73 foi de assombrar", disseram
alguns para Léa Maria. 

"Chegaram os
hippies com os cabelos compridos, as
roupas diferentes e depois deles nunca
mais Porto Seguro recuperou a tranqüili-
dade."

Hoje pode-se escolher o tipo de hotel

em que se deseja ficar, mas é comum os

turistas trocarem o breakfast sofisticado

pelos pontos de mingau, onde o café da
manhã se resume a um caldo grosso e

quente tomado na cumbuca. Acordando

cedo ainda se pode comprar verduras,
legumes e frutas na feirinha da Tarifa ou

surpreender o carro de leite que chega

de Eunápolis e é anunciado por um

pregão: 
"Ééééééé o leite! Depois do

meio-dia, atravessa-se o rio Buranhém e

chega-se a Ajuda, a Trancoso ou ainda a

Santa Cruz de Cabrália. E é só escolher

entre 16 quilômetros de praias deslum-

brantes onde ficar. Na volta da praia

pode-se passear pela Cidade Histórica de

Porto Seguro e passar pela aldeia dos

índios pataxós. Eles também já não são

os mesmos e sobrevivem do artesanato

que vendem aos turistas. Quem não

conheceu Porto Seguro não pode recla-

mar: o paraíso parece imutável nas pági-
nas do livro. © AV N. s. COPACABANA. 581 ¦ Lj 346 - TEL.: 257-9996

(CENTRO COMERCIAL COPACABANA)
R VISC. PIRAJÁ, 580 - SUBSOLO 102 - TEL.: 239-6547

(GALERIA VITRINE IPANEMA)
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MARIA CLAUDIA
PRAIA DO PINTO

TAPEÇARIAS
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Muvuca superurbana

Na Avenida Sernambetiba, uma grande

concentração de bares agita a Barra

uvuca" é uma gíria carioca
que ainda não foi registrada
nem na nova edição do di-

cionário de Mestre Aurélio Buarque de
Holanda. Significa uma grande concentra-
ção de pessoas paradas em frente a um
point, conversando, "azarando", ou sim-
plesmente esperando vaga em um bar.
Todo "baixo" é uma "muvuca" 

(embora
nem toda "muvuca" seja um "baixo":

pedaços de praia ou calçadas em frente a
casas de snows, por exemplo, podem ser
extremamente "muvucados"). Agora, de-
pois do Leblon, da Gávea e do Jardim
Botânico, é a vez de um bairro plácido
como a Barra da Tijuca — que já chegou a
ser chamado de Senão Carioca há não
muito tempo — ganhar uma "muvuca"

superurbana. É o Baixo-Barra, que aconte-
ce todas as noites num espaço de menos
de 200 metros na altura do número 1976 da
Avenida Sernambetiba, entre a Rua Oman
e a Avenida Monsenhor Ascâneo. É uma"muvuca" específica da Barra, ampla e
democrática a ponto de incluir, sem sinais
de atrito, a juventude de vanguarda, famí-
has de classe média, comensais sofistica-
dos, moradores do bairro à procura de um
lugar para jantar, casais de olhar furtivo à

procura da discrição de uma boate e a
simplicidade dos amantes do pagode.

SKATE — A medida em que foi sendo
ocupada, a Barra da Tijuca foi recebendo
seu comércio de apoio. Primeiro as barra-
quinhas de vendedores de ostras ou de
milho cozido, depois os bares, os restau-
rantes, as boates e os trailers. Em 1986,
"é uma circunstância natural, inevitável,
que a Barra ganhe seu "baixo", diz com
orgulho um morador do bairro e freqüenta-
dor da "muvuca". O Baixo-Barra começa
com tranqüilidade na Sorveteria Kapote, na
esquina da Rua Oman. Tranqüilidade relati-
va, pois quanto mais o verão esquenta,
aumenta o número de crianças e adultos
que vão procurar uma solução gelada (e
com diversos sabores) para noites abafa-
das. Mas é só abrir as portas do Luisa
Salads, ao lado da sorveteria, e entrar no
ambiente refrigerado da casa para dar de
cara com o fenômeno Baixo-Barra. Cente-
nas de pessoas estão ali pagando Cz$ 75
para ter acesso a um rodízio de saladas e
pratos quentes, com preferência pelo peito
de frango com aipo, ovos e bacon ou com
molho de curry e abacaxi. José Carlos
Gouveia, 35 anos, e sua mulher Marina, 36,

Pronta Entrega:

Av. Brig. Lima e Silva 2000 B

Tel. 771-4617 D. Caxias
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moradores na Rua Afonso Taunay, na Bar-
ra, vão lá pelo menos uma vez por semana:
"A 

gente não atravessa o túnel em fins de
semana, porque a Barra tem lojas, restau-
rantes, tudo que é necessário", explica
José Carlos.

O próximo na compacta fileira de esta-
belecimentos é o Leo's, um prato forte

para quem gosta de pizzas, com treze tipos
diferentes dessa massa. Arlindo Daibert,
22 anos, freqüentador do Leo's, nota que a
casa é procurada principalmente por estu-
dantes. Ele mora na Rua Estrela Soriman,
Barra: "Moro numa casa, como muita gen-
te por aqui. Isso ainda dá um ar meio rural
ao bairro, embora um pouco elitista." Elitis-
ta sim, até no sentido vanguardista da

palavra, poderia ser dito do Adrenalina
(colado no Leo's), um bar que é "ligado ao
movimento dark, mas não é dark", como
define um dos sócios, o Xu, 23 anos. De
fato, o que iriam darks fazer num ambiente
tão pouco londrino como o da Avenida
Sernambetiba? O Adrenalina, na verdade,
recebe mais um público de amantes do
skate, que pode incluir às vezes o campeão
mundial deste esporte, Richard Hosi, ou o
campeão brasileiro Oscar Latuca. A casa
exibe vídeos de vanguarda (como os dos

grupos Bauhaus, Cabaret Voltaire e Alien
Sex Fiend) e ninguém deve se impressio-
nar com os copos em forma de caveira.

BAIXO ROMÂNTICO — Xu, do Adrenalina,
diz que não se importa nem um pouco que
sua casa fique situada 

"entre bares de

coroas". Mas não são só 
' coroas os

freqüentadores da vizinha Adega da Maria

(uma das casas mais antigas do Baixo

Barra, com 15 anos de existência). Jovens
como José Francisco Oliveira Neto, 28

anos, e sua mulher Mônica, 22, vêm de
Macaé para saborear o bacalhau da Adega:
"O atendimento é bom, o ambiente é legal
e o chope é delicioso", justifica José Fran-
cisco. Ainda sem um público muito especí-
fico, o Yellow Submarine, ao lado, serve
sanduíches e chope. E um público total-
mente diverso dos outros bares se concen-
tra na porta da Boate Zodíaco, à espera de
vaga para entrar. Nesse complexo que
inclui a boate, o restaurante Palhota, um

piano-bar, uma varanda e pode receber 790
consumidores, a clientela fala pouco e
nomes não são revelados.

Virando-se a esquina da Avenida Mon-
senhor Ascâneo, surge a paisagem supôs-
tamente refinada do Vice-Rey, com um
desenho colonial brasileiro, mesas de estilo
holandês e garçons impecavelmente vesti-
dos com ternos brancos. Enormes lagostas
vivas de até dois quilos passeiam em
aquários iluminados. O proprietário Lúcio
Lenz tem uma teoria romântica sobre a
opção pela Barra: "O casal que vem para cá
ainda pode ver o céu, a lua e as estrelas. A
Barra ainda tem o charme de bairro novo,
enquanto Copacabana e Ipanema já satura-
ram". Do outro lado da Sernambetiba, na

praia, a visibilidade do céu é total no Hilo's,
um trailer que serve peixes e cerveja e
recebe por noite até 350 fãs do pagode
(atualmente apresentando o grupo Malícia
do Pagode) em mesinhas e cadeiras em

que não se paga nada para sentar. E se o
freguês não achar vaga em nenhum dos

pontos da "muvuca", restam ainda os
"trabalhos" 

que são feitos na praia por
mães-de-santo vestidas de branco, e as
fogueiras e o rock espontâneo dos luaus
armados por surfistas. ©
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O colecionador Antonio Vilafca, que guarda 28 mil discos nas suas estantes, mostra algumas de suas preciosidades

Correlndo atrás dos discos

>taanM«K0WQaKBtt»«nM9MMI

Colecionadores

voltam no tempo

e buscam o som

dos anos 50 e 60

D

emétrius, Deny e Dino, Os Incrí-
veis, Gene Vincent, Dion. Se per-
guntarem a qualquer pessoa com

menos de 25 anos a respeito dessas figu-
ras, ela certamente responderá com um
espantado 

"Quem?..." Há anos seus dis-
cos sumiram das lojas e desceram dos

primeiros lugares das paradas de sucesso
dos anos 50 e 60 para o esquecimento dos
armários escuros e baús empoeirados.
Mas se para a maior parte das pessoas
estes discos velhos sáo apenas um trans-

Cláudio Figueiredo

torno que só serve para ocupar espaço em
algum quarto de empregada, para os cole-
cionadores de discos o que parece sem
valor pode acabar se revelando como uma
verdadeira preciosidade. Todo primeiro sá-
bado de cada més, à tarde, eles podem ser
encontrados numa das lojas de discos
usados da cidade, a Bausack, no Catete.
Ali, eles são capazes de ficar horas trocan-
do figurinhas a respeito do seu assunto

preferido em papos que dificilmente inte-
ressanam ao leigo: De quando é o segundo

' 
TAPETES

FEITOS A MAO

ARRAIOLO DIAMANTINA
CASA CAIADA - MARIA CLÁUDIA

ARRAIOLO LUZIA - PRAIA DO PI

Visconde de Pirajá, 203-
lei.: 287-1693

r~teatL_
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LP de Little Richard lançado no Brasil, 1957
ou 59? Qual o disco mais difícil de achar: o
primeiro LP da Wanderléa ou o disco de
estréia da dupla Leno e Lilian?

Um freguês desavisado que entrasse
na loja por acaso provavelmente levaria um
susto ao ver o preço de um velho disco do
Trio Esperança à mostra numa prateleira:
Cz$ 800, quase dez vezes o preço de um
LP novo. Ninguém nos velhos tempos
poderia imaginar que o privilégio de entrar
na Festa do Bolinha (principal faixa do
disco) algum dia iria custar tão caro. Os
habituês reclamam dos preços, mas não se
cansam de admirar as raridades expostas.
E, entre elas, a 

"figurinha mais difícil",
cobiçada por todos os colecionadores: o
primeiro LP de Roberto Carlos, Louco por
Você, de 1961. Já houve quem oferecesse
até Cz$ 5 mil pelo disco, mas o proprietário,
Elmar Carvalho, 34 anos, um dos donos da
Bausack, nem pensa em vendê-lo.

O cantor Sérgio Murilo: dos tempos do le-ie-ie para a iojg uub wieuunauu.«

em comprar discos, explica. Mas foi impôs-
sível resistir e acabou dando uma olhadinha
nas lojas de disco das cidades por onde
passou. Uma olhadinha ali, outra qui, e ele
acabou voltando com uma bagagem pesa-
da: nada menos que 125 LPs. "Nos últimos
dias de viagem já nem passava perto de
loja nenhuma para não cair em tentação e,
além disso, já nem tinha como carregar",
conta Vilaça. As novas aquisições foram se
juntar à sua coleção de cerca de 28 mil
discos, entre LPs e compactos, que in-
cluem todos os gêneros, desde trilhas
sonoras de filmes até os primórdios do rock
and roll. A coleção cresceu tanto que o
dono foi obrigado a alugar outro apartamen-
to ao lado do seu, especialmente para abrir
seus discos, todos catalogados e organiza-
dos por ordem alfabética. É difícil para
quem não é do ramo acompanhar a estra-
nha lógica dos colecionadores. Afinal, para
que serve um disco? A maior parte das
pessoas responderia simplesmente: para

O PRAZER DO DISCO — Eles manuseiam
os discos com um carinho todo especial e,
nas lojas, ficam loucos quando alguma
vendedora desavisada comete um sacrilé-
gio do tipo usar o disco como apoio para
rabiscar a nota de compra, marcando a

preciosa capa do disco. O musicólogo Ri-
cardó Cravo Albim, 45 anos, dono de uma
coleção de 15 mil discos de musica popular
brasileira, reconhece que 

"há um sentido
egoísta e egocêntrico na atividade de qual-
quer colecionador; há o prazer tátil de
poder segurar o disco, tocar a capa com as
mãos..." Para satisfazer esse prazer ha os

que até viajam ao exterior para aumentar
suas coleções. Alguns acabam até se tor-
nando uma espécie exótica de turista que,
deixando de lado as atrações convencio-
nais como a Torre Eiffel ou o Coliseu,
desembarcam quase que direto do aero-

porto para as lojas de discos.

O comerciante Antonio Almeida Vilaça,
43 anos, é um dos grandes colecionadores
do Rio e acaba de voltar de uma viagem

que o levou a Nova Iorque, Madri, Londres
e Paris. Ele foi pensando em passear e não

ouvir. Já certos colecionadores parecem
colocar na frente outras finalidades como
ter, guardar, classificar. O colecionador
Vilaça, por exemplo, até hoje não conse-

guiu ouvir nem dez por cento dos milhares
de discos que possui.

HOBBY CARO — O porteiro Josué Rocha
de Oliveira, 36 anos, trabalha num prédio
em Olaria, ganha salário mínimo e uma
viagem à Europa definitivamente não está
nos seus planos. Mas mesmo com seus

poucos recursos, a paixão pela música e

pelos discos acabou fazendo dele um cole-
cionador. E bastante criterioso, segundo cs
entendidos. Fazendo malabarismos com
suas finanças para levar adiante esse hob-
by que ele considera caro, Josué acabou
conseguindo formar uma coleção de 700
discos, especializada em Jovem Guarda e
rock dos anos 50. "Vou levando a coisa de
acordo com as minhas posses. Roupa eu já
não compro ha algum tempo. Minha namo- v
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0 porteiro Josué e a sua especialidade: disfcos da época da Jovem Guarda

THE HGLLING STONES

um Stones raroum Beatles tchecodois dos seus discos:Nelio

rada é que S6 lembra de comprar umas

cuecas para mim de vez em quando. 0

resto do dinheiro vai todo em disco ,

confessa. Todo esse sacrifício é só para ter

em sua coleção os exemplares mais difí-

ceis de Jerry Lee Lewis, Fats Domino, Bill -

Halley, e Gene Vincent. E, em matéria de

Jovem Guarda, Leno e Lilian, Erasmo, e —

motivo de orgulho seu — a série completa

de Renato e Seus Blue Caps. Com alguma

sorte, ele conseguiu até algumas raridades,

como uma edição francesa dos Beatles

especialmente difícil, que um amigo já viu

numa vitrine de saldos em Paris cotado a 3

mil francos.
Mas quando o tema é Beatles, uma das

principais autoridades do assunto no Rio é
Nélio Rodrigues, 34 anos, professor de
Botânica que, desde garoto, vem compran-
do discos do conjunto. Com o tempo ele foi
se aprofundando nessa área (Beatles e
Rolling Stones), assinando revistas espe-
cializadas da Inglaterra, França e Alemanha
e correspondendo-se com colecionadores
da Austrália, Japão, Itália, Suécia, EUA e
Peru. Hoje, ele tem em torno de 700 discos
dos Beatles incluindo edições da Rússia,
Tcheco-Eslováquia e Alemanha Oriental e
as chamadas variações, que são os princi-
pais alvos dos colecionadores. São arranjos
diferentes das mesmas músicas, edições

piratas, gravações inéditas, capas com al-

gum detalhe diferente ou edições que
acabaram recolhidas. Muitas dessas peças
talvez alcançassem altos preços lá fora
como, por exemplo, num dos leilões anuais
que a Sotheby's, a mais tradicional casa de
leilões de Londres, costuma realizar todos
os anos com discos e objetos relacionados
a ídolos do rock. "Mas o mercado brasileiro
não dá nem para comparar com o que
ocorre lá fora. Aqui falta tudo: boas lojas,

publicações e, principalmente, informa-
ção", lamenta Nélio.

A HORA DE PARAR — Colecionar discos é
um hobby fascinante mas que também
pode acabar se tornando opressivo. Carlos

A mochila do Verão!

60 cores em

tecido, jeans
e lona

ATACADO E VAREJO: í
DANIFLAVI CONFECÇÕES LTDA

Av. N.SÍ-. de Copacabana, 610 Gr. 819

Tel.: (021) 235-2494
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FLAMENGO:
Rua do Catete, 311 Gr. 1108

Edifício São Luiz
Tel: 285-1497

Diretores Médicos: Dr César Gama -

BONSUCESSO:
Rua Cardoso de Morais, 61 — Lj 318

Edifício Álvaro da Costa Mello
Tel: 590-4995

CRM 52337410 Dr Arthur E. Maranha — CRM 5234719-6

NOVA IGUAÇU:
Av. Gov. Amaral Peixoto, 427-Loja 332

Galeria Veplan
Tel: 767-8180
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emagreciment 
Corp0.

deRccuperaçaodo
BELO HORIZONTE

Dellecente/I 2000

Centro de Recuperação do CorpoCentro de Recuperação do Corpo
Rua Pe. Severlno, 104 - São Pedro

225-8958

No primeiro sábado de cada mes, os coiecionaaores se reúnem na tsausacx

Janiny, 50 anos, gerente da Moto Discos,
há anos atende a colecionadores na sobre-
loja da Rua Sete de Setembro, Na qualida-
de de ex-colecionador, ele conhece melhor

que ninguém as manhas e manias dos
fregueses. Mas, em 1982, ele decidiu ven-
der os seus quatro mil discos de música
negra americana e saltou fora dessa confra-
ria. "Eu 

já carregava aquilo tudo há anos e,
morando num quarto-e-sala, aqueles discos
todos me incomodavam, me sufocavam",

queixa-se Carlinhos, como é conhecido

pelos seus clientes. "Em toda a minha vida
eu não ia ter tempo para ouvir aquilo." Nem

todo mundo, porém, teve essa força de
vontade. É o caso de Osvaldo Tangerine
Dreams Santos, 42 anos, funcionário da

Light. O título que acrescentou ao seu

nome é uma homenagem ao conjunto

alemão de rock progressivo cujos discos
ele coleciona. Bisbilhotando as prateleiras
da Moto Discos, ele explica como, depois

de colecionar por mais de 20 anos, desço-
briu que tinha chegado a hora de parar.
"Quero 

parar sim, mas quem disse que eu

consigo? É irresistível. 
"E conta como, na

véspera, havia chegado à decisão de não

comprar mais nada antes de entrar na Moto
Discos da Rua Rodrigo Silva com um ami-

go. 
"Saí da loja com 22 discos", conclui

derrotado, antes de aconselhar com ar
trágico, como se fosse um viciado em

drogas falando a um novato: "Não 
queira

entrar nessa não, meu irmão. É fria." ©

O mais difícil: o primeiro de Roberto

O MAPA

DA MINA

Para quem quer se tornar cole-
cionador ou simplesmente está pro-
curando discos fora de catálogo, aí
vai um roteiro básico para começar.
Os preços e os gêneros variam, mas
todas trabalham com discos usados.
Agora é só armar-se de disposição e
correr atrás.
Bausack— Rua Corrêa Dutra 99, loja
5 (Tel. 264-7747}
Moto Discos — Rua Sete de Setem-
bro, 163 (Tel. 232-3020)
Moto Discos — Rua Sete de Setem-
bro, 124
Mundo dos Discos — S. Cristóvão,
122 (Tel. 284-6431)
Caixinha de Música — Rua Mar-

quês de Abrantes, 77, loja 109 (Tel.
552-5549)
Chess Carlitos — Rua Djalma Ulrich,
183 (Tel. 521-3895)
Satisfaction — Rua Francisco Sá,
95, loja F

StT**
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COSMOS

Fábrica: Estr. União e Indústria, 1295
Petrópolis • RJ • Tels.: (0242)
43-0806 e 43-5360
Pronta Entrega: Rua Santa Clara,
33/816 Copacabana • Tel.: (021)
257-5187 • RJ
Rua Teresa, 217 lo)a 4 •
Petrópolis
Tel.: (0242) 43-8616 • RJ
Rua Xavantes, 719 loja 909 •
Tel.: (011) 93-8199
Fashlon Shopping • São Paulo • SP
Rua João Cachoeira, 1351 loja
A-4 • Tel.: (011) 542-8799 r.24
Italm Bibl • São Paulo - SP
Rua Barão de Estudart, 1420
Tel.: (085) 244-4638
Aldeota • Fortaleza • CE
Rua Cons. Aguiar, 1555 loja 19
Tel.: (081) 326-0623
Boa Viagem • Recife • PE
Varejo: Rua Itaplcurú, 498
Tel.: (011) 65-4803
Perdizes • SP
Estr. União Indústria, 9400
ítaipava • Rio

^ nto 
~

Fábrica: Rua Mosela, 995 Petrópolis-RJ - Tel.: (0242) 42-6512
Pronta-Entrega: Rua Prefeito Ary Barbosa, 12 - (Esq. Rua
Teresa) Petrópolis-RJ® Rua Teresa, 156 Loja 3 Petrópolis-RJ<
Pça. Paulo Carneiro 76 (início Rua Teresa) - Petrópolis
Tel.: (0242) 42-7639 - Petrópolis-RJ® Rua Visconde de Pirajá,
351 - "Fórum de Ipanema" - Sala 607 - Rio de Janeiro-RJ.
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FUMES DA SEMANA NA TV 11 SHOW 2j

CINEMA _1? 0 
DIA DA CRIANQA ?4

BOLSA DE CONSUMO CULTURAL 18 TEATRQ —
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FILMES DA SEMANA NA TV 11 SHOW ?0

CINEMA _1? 0 
DIA DA CR1ANQA ?4

BOLSA DE CONSUMO CULTURAL 18 TEATRQ —

DOMINGO SEM LEI I? ROTEIRO 
DA SEMANA 29

Ano 2, n° 89, 14 de dezembro de 1986

DOMINGO
— 

JORNAL DO BRASIL
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INSTITUTO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA
INTERNAÇÕES • LABORATÓRIO • ECOCARDIOGRAFIA

ELETROCARDIOGRAMA • ERGOMETRIA • CTI
DIRETORIA: Drs. José Barbosa Filho cím óom Max Nunes crm 862J

José Ribamar Dias Carneiro crm ?29< Mauro Munii crm 7435
Wilson Carvalho crm 4x56

RUA CANING, 16 — Ipanema — TEL.: 247-6000

, CARDIOCENTER
|l- CENTRO DE EXAMES CARDIOLÔGICOS

CHECK-UP • ECOCARDIOGRAMA
ERGOMETRIA. PROVA DE ESFORÇO EM ESTEIRA

Av. Rio Branco, 156, Gr. 3310. Ed. Av. Central
Tels.: 262-0085 e 262-0185Orier* »6cn«ca O Conrobo^ M»llo CRM 31050

CIRURGIA PLÁSTICA

DR. FRANKLIN C. CARNEIRO a™
CIRURGIA PLÁSTICA. ESTÉTICA E REPARADORA

LIPOASPIRAÇAO. CORDURA LOCALIZADA
Face. Nariz. Queixo. Busto. Abdome. Culote. Nádegas
IPANEMA. R. Vise. de Pirajá, 414, Gr. 309 — Tel 287-9959

MADUREIRA. R. Fco. Batista, 43, Cob. — 350-5499 e 390-4491

clínica scnfanna
financiável cred/sanfanna

CIRURGIA PLÁSTICA E ESTÉTICA
LIPO ASPIRAÇÃO

dr. altamiro — tei. 205-5545 crm 6273

DR. NOBUNORI MATSUDA crm. ..«2
CIRURGIA PLASTICA, ESTÉTICA E REPARADORA

IMPLANTE DE CABELOS ARTIFICIAIS. Processo NID0, único aprovado pela
Associação Médica do Japão e apresentado no XX Congresso do S.B.C.P
RECONSTRUÇÃO DE SOBRANCELHAS • ÜPOASPIRAÇÃO
REMOÇÃO DEFINITIVA DE PÊLOS SUPÉRFLUOS

Rua Tonelero, 110 — Tels.: 255-8429 e 255-8295

COLÁGENO • LIPO ASPIRAÇÃO

Dr. Sebastião Menezes CRM 956 7
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA

contorno corporal — face, nariz, busto, abdome, culote
AV. COPACABANA, 680, GR. 713 — Tel. 255-2614 e 255-0650 j

CLÍNICA DE CIRURGIA PLÁSTICA E REPARADORA

DR. MARCELO DAHER CRM 19593
CIRURGIA DE REJUVENESCIMENTO-ESTÉTICA FACIAL E CORPORAL

LIPO ASPIRAÇÃO, gorduras localizadas
R Sorocaba, 464/210 — Tels.: 286-0022 R. 200 — 226-5531

DR. JOSÉ BADIM <»«.
Cirurgia Plástica e Estética • Lipoaspiração

Cirurgia Crãnio-Maxilo-Facial
Av. Copacabana, 66' Gr. 809. Gal. Menescal — Tel. 256-7577
R. Alm. Cochrane, 98 - Tels. 234-2932, 264-6697 e 248-2999

tbZvísao

Ele agora fala de

poesia 
e 

política

Topo Gigio mostra hoje na TV Bandeirantes sua nova ima-

gem. Promete não mandar as crianças 
"pra 

caminha"

TmiUMf EMERGÊNCIAS CLlNICO-CARDIOLOGICAS
Monitorizaqão hemodinàmica a beira do leito

U.T.I. — Laboratório clinico dia e noite — Aberto a classe médica
Z/SUL. R Prof. Saldanha, 26 — *286-4142 e 246-0404

Z/NORTE R S Fco. Xavier, 26 — *264-1712 e 248-4333
Dir Dr Luiz Murqel. CRM 21315  _

TIJUCOR Emergência Cardiológica
Tels 254-2568 e 254-0460

PRONTO SOCORRO DA TIJUCA
Emergência Clinica Geral — Tel. . 264-3122

Rua Conde de Bonfim, 143
Resp Técnco Dr Jairo Gaz — CRM 34685

CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA
Rua Moura Brito, 81 — Tel.: 264-3122
Reip Técnco Dr Romulo Scetza — CRM 06261

HOSPITAL PAN-AMERICANO
Rua Moura Brito, 138 — Tel.: 264-9552NL/I I t Resp Técnico Emani Ernesto Fonseca — CRM 03910

clínica IV/YuNFK FABRINI
Cirurgia Plástica. Estética e Reparadora

LIPOASPIRAÇÃO • DELINEAÇÃO DE OLHOS
DISCROMIAS DE PELE

Rua Tereza Guimarães, 95 — Botafogo
crm 10679 Tels.: 275-7098 e 275-7197

Esta coluna apresenta uma seleção ética
das melhores clínicas e dos mais competentes

profissionais dentro de suas especialidades.

Mantenha-a sempre à mão. De repente...

Topo Gigio protesta contra a discriminação do rato no jogo do bicho

CARDIOLOGIA

^CBr/i/BCO
pronto socorro cardiológico

métodos diagnósticos internação terapia intensiva
monitorização hemodmàmica à beira do leito

246 6060 e 286 4242 rua dona mariana 219
dir resp dr onakio pereira crm 5112

#
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O ator Ricardo Petraglia é o novo anfitrião e partner na TV de Topo Gigio

DR. CARLOS CALDAS COM 1661 l
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA

REJUVENESCIMENTO FACIAL E CORPORAL
LIPOASPIRAÇÃO: Face. Busto. Abdome Culote. Nádegas

RIO Av. Copacabana. 664 Gr 809. Gal Mênescal — lei 256-7577
NITERÓI Clinica Fluminense de Gr Plástica — Tel 710-5050

DR. BACKER CRM 7333-2
Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

CIRURGIA ESTÉTICA: FACE, NARIZ. MAMA, ABDOME
LIPOASPIRAÇÃO

ICARAÍ. Center IV, R, Gavião Peixoto, 182/420 — Tel 710-7992
Av. Copacabana, 664 Gr. 809, Gal. Menescal — Tel. 237-5093

CIRURGIA PLÁSTICA
DR. TÁCITO MARCOLINI «« o»

Face. Nariz. Mama. Abdome. Lipoaspiração
R. Visconde de Pirajá, 82, Sala 501

Tels.: 247-8948 e 521-3769

Dr. Elcio Lessa CRM 8334
CIRURGIA PLASTICA

Estética e Reparadora
LIPOASPIRAÇÃO • IMPLANTE DE CABELO

R. Vise. de Pirajá, 550 Gr. 2308 -- 239-7849 e 239-2322

MASTOLOGIA

JT\ instituto campos da paz
r W1 Direção: Prof A. Campos da Paz e Or A. Campos da Paz Neto
HJ.y/ CRM 3279 e 35939

PREVENÇÃO DO CÂNCER GINEC0LÕGIC0 — ESTERILIDADE CONJUGAL
CIRURGIA GINECOLÓGICA — PREVENÇÃO DOS DISTÚRBIOS DA MENOPAUSA

ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL — MAMOGRAFIA — ULTRA-SONOGRAFIA
AV. COPACABANA, 664. BL. 4. 6o AXD. — 256-2707, 256-2708 E 255-0473

a ÜArtaj StreêtCLINICA
cirurgia da miopia
astigmatismo, hipermetropia e catarata

Direção: EDIGEZIR B. COMES — Tei.: 274^4496

' CENTRO OFTALMOLÓGICO BOTAFOGO -

Cirurgia refrativa de
Miopia e Astigmatismo

• Catarata com implante
Lentes de contato

José Carlos Vieira Romeiro
crm 23674 Marcos Cerqueira Carvalho

CRAA 22737
Rua Voluntários da Pátria, 445 — Grs. 401/02 11

Edif. CENTRO MÉDICO BOTAFOGO
Tels.: 246-1777 — 286-5955

CLÍNICA E CIRURGIA DE OLHOS
Dr. Juan J. J. Jimenez :rm 32ios

Cirurgias de: MIOPIA E/OU ASTIGMATISMO
CATARATA COM IMPLANTE DE CRISTALINO ARTIFICIAL

TRANSPLANTE DE CÓRNEA ¦ VIAS LACRIMAIS
ESTRABISMO • MICROPIGMENTAÇÀO • LENTES DE CONTATO

R. Vise. de Pirajá, 550, Subsolo 114/15 — Tel. 239-3347

OTORRINOLARINGOLOGIA

O Clínica Otorrinos Associados
jSjâ Direção médica DR OSCAR C ALVES - Ct?w 832!
KSS OUVIDOS • NARIZ • GARGANTA
cota CIRURGIA DA SURDEZ • URGÊNCIAS DIA E NOITE
FONOAUDIOLOGIA TIMPANOMETRIA. AUDIOMETRIA LABIRINTOLOGIA

COPACABANA: Rua Tonelero, 152 — Tel.: 236-0333
LARANJEIRAS: Rua das Laranjeiras. 84 — Tel.: 205-9794

ULTRA-SONOGRAFIA

CLÍNICA DE ULTRA-SONOGRAFIA
COPACABANA

GINECOLOGIA • OBSTETRÍCIA • MEDICINA INTERNA
Av. N. S. Copacabana, 1052, conj. 705 — ed. Fleming

Resp.: DRA. DIOLíNA LEDO CRUZ - CRM I6I40 Tel : 521-2/70

XERORRADIOGRAFIA

\\ Unidade de Xerorradiografia do Rio de Janeiro
A] XERORRADIOGRAFIA DIAGNOSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE

/ / MAMA CRÂNIO BUCO-MAXILO FACIAL OSSOS ARTICULAÇÕES
( / CAVUM LARINGE PÊNIS E TECIDOS MOLES DE EXTREMIDADES
V l DR CELESTINO DE OLIVEIRA CRM 12655 OR FLORENTINO SIERRA CRM 261,73

]\ DR LADISLAU ALMEIDA CRM 37563 DR MARCONI LUNA CRM 02181
| 1 R Getúlio das Neves. 16. J Botânico Tel 266-0339 e 246-7812

Coord. J. CASAIS Tel 541-4S65

Em 1969 ele escolheu o Brasil para
morar. Provou um meteórico sucesso co-
mo cantor e já no ano seguinte o clima
pesava. Sua permanência tornou-se insus-
tentável. Embora tenha passado ao largo
das dificuldades políticas, acabou sucum-
bindo a pressões financeiras e morais — O
Pasquim desfechou uma campanha dizen-
do que o bicho era homossexual. Hoje, a
despeito dos detratores e com um grupo
econômico bancando suas aventuras, To-
po Gigio faz sua rentrée 'no cenário artísti-
co brasileiro. A TV Bandeirantes põe no ar,
às 20h, um especial de 20 minutos do
ratinho italiano com sotaque de paulistano
do Brás. Ele vem para ficar. A partir de
janeiro passa a fazer parte da programação
semanal da emissora, em pequenos qua-
dros de 10 a 15 minutos, aos sábados e
domingos. Sem aquele negócio de mandar
as crianças "pra caminha, pra caminha".
Mudaram as crianças e o próprio Gigio,
agora mais enturmado com a realidade
brasileira: é ecológico do Partido Verde,
firma posições políticas, fala dps poetas
alternativos e até protesta contra a ausên-
cia do rato no jogo do bicho. "Ele é uma
mistura de velhinho com criança. Tem
todos os achaques dos velhinhos e os
achados das crianças", diz Ricardo Petra-

glia, 36 anos, anfitrião e partner do italiam-
nho — papel que em outros tempos coube
a Agildo Ribeiro, no programa Mr. Show,
da TV Globo. Gigio não faz referências ao

passado. Ingrato.
"Foi um dos melhores momentos

meus e também da TV brasileira", acredita
Agildo. Ele conta que a audiência da Globo,
às quintas-feiras, quando entrava no ar com
o rato maneiroso, "era uma loucura". 

"Eu

não podia andar na rua que era assediado',
lembra. Na gravação do programa de des-

pedida, 
"foi uma choradeira na equipe' .

Por isso, Agildo Ribeiro se diz 
"muito

contente" com esta volta, e certo do su-
cesso de Topo Gigio ("no ano passado
tentei convencer o Boni e o Daniel Filho a
trazê-lo outra vez para o Brasil"). Só lamen-
ta não estar sendo novamente o seu com-

panheiro, mas de qualquer maneira deseja
"o maior sucesso". É nisso que aposta o
diretor Cláudio Petraglia, que, com os rotei-
ristas Mônica Serpa e Antonio Padiiha

PLÁSTICA

adaptam os roteiros originais da autora
italiana Maria Perego.

Topo Gigio agora ganha uma casa de
verdade, uma ambientação completa, mais
humanizada que o cenário fixo onde apenas
batia papo. Entre uma e outra aventura, no
entanto, vai continuar recebendo artistas e

personalidades. Hoje, por exemplo, passa-
rão pelo programa a apresentadora Marília
Gabriela e os cantores Luís Vieira e Sérgio
Reis. Manipulado com precisão por Dora
Mina, Silvana Denaro e Federico Giolli, o
boneco parece ter vida própria. 

"Ele tem
uma infinidade de movimentos detalhados,
muito intrigantes. E não é um super-herói

que não falha nunca. Tem seu lado ridícu-
Io", observa a roteirista Mônica Serpa.
Esse ridículo — que fez com que Topo
Gigio fosse bombardeado pelo Pasquim —

não deverá servir de alvo para nova investi-
da do arquiinimigo de outrora, o Sig, o
símbolo do jornal. 

"Agora não há mais
clima: como previu Stanislaw, o terceiro
sexo já passou o primeiro e quem for
contra tá arriscado a ser chamado de care-
ta", reconhece o chargista Jaguar. Sua
criatura, o rato de Ipanema, põe um brinqui-
nho na orelha e saúda o rato italiano. Jaguar
reflete: "Pensando bem, a história do Bra-
sil (inclusive a recentíssima) está aí pra
mostrar que há sempre lugar para mais um
rato." Bem-vindo, Topo.

Jaguar e seu Sig anistiaram o ratinno
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INFORME PUBLICITÁRIO

MIKONOS

0 MELHOR LUGAR PARA

CONFRATERNIZAÇÕES

Já conhecida como a mais alegre discoteca da zona
sul, Mikonos tem também as melhores condições

para garantir o êxito de suas comemorações de fim-

de-ano e promete o mais animado Reveillon, com
Ceia completa e salgadinhos incrementados. 0
discotecário HULK, que está sempre in sobre os
últimos acontecimentos musicais, nos proporciona
noites inesquecíveis, bem agitadas. E, nos mornen-
tos de música lenta, o romantismo do órgão-
orquestra com o maestro Calazans. Ao fim de todas
as noites, a casa oferece "Spaghetti à Bolognesa",
além dos salgadinhos que fazem parte da consuma-

ção que (de domingo a quinta) é de Cz$ 50 e 6as.,
sáb. e vesp. de feriado, é de Cz$ 70,00. Durante a
semana não tem "couvert". Inf.: R. Cupertino Durão,
177 —tel.: 294-2298.

Laura Fabris

Foi boa a entrevista com Caetano Veloso no Jornal da Globo

RAPIDINHO

Afanásio Jazadji anda fazendo escola
na TV. No programa Gente do Rio, pela
Bandeirantes, no último sábado (6/12), o
"jornalista" Ivan Leal proclamava que gos-
taria de ver todos os homossexuais conde-
nados à morte num forno crematório e
mesmo assim lamentava que sobrassem
as cinzas. Uma deplorável nostalgia das
práticas nazistas que, declarada num tom
incisivo e veemente, chegou a deixar sem
graça a própria apresentadora Gilse Cam-
pos. Um "jornalismo" assim, propagandis-
ta da violência, da ditadura e do sensacio-
nalismo, sem respeito aos mínimos direi-
tos humanos, já não deveria ter lugar na TV
num período de transição democrática.

Excelente a atuação de Lilian Witte-Fibe
no último Crítica e Autocrítica, da Bandeiran-
tes, dedicado à entrevista com o ministro
Almir Pazzianoto e ao tema do "pacto social"
proposto pelo governo Sarney. Sempre opor-
tuna, informada e inteligente, a jornalista eco-
nômica tornou clara as evasivas do ministro,
que deixou várias de suas perguntas sem
resposta.

A leitura brega de uma péssima tradu-
ção da letra de Imagine, feita pelo (quase
sempre impecável) locutor Eliakim Araújo
transformou a passagem do aniversário de
morte de John Lennon numa reportagem
piegas, de gosto duvidoso. O Jornal da
Globo podia passar sem isto.

Mesmo assim, no mesmo Jornal da
Globo, o segmento dedicado a matéria de

cultura vem melhorando incrivelmente. Foi
primorosa a entrevista feita por Geneton Mo-
rais Neto com Caetano Veloso e o seu Cine-
ma Falado (aliás, um filme belíssimo, que traz
uma ótima interpretação de Hamilton Vaz
Pereira). Como foi excelente a reportagem de
Maurício Kubrusly sobre os 30 anos do movi-
mento concretista, conversando com Augus-
to de Campos e mostrando, numa das raríssi-
mas vezes na TV, seus poemóbiles e o
poema Pulsar, gravado por Caetano Veloso,
exemplos de uma obra poética de incrível
rendimento visual que, no entanto, curiosa-
mente, permanece afastada da TV.

Emocionante o Encontro Marcado que
reuniu Louise Cardoso e Bigode, conver-
sando sobre o filme em que a atriz fará o
papel de Leila Diniz. Uma entrevista que,
em meio às recordações, levou a apresen-
tadora às lágrimas.

A exceção de um ou outro filme dos
irmãos Marx, a seleção do Sábado Forte, da
TVE, anda muito fraca.

Lamentável o fim do programa Aventu-
ra, produzido pela dobradinha Intervídeo-
/Manchete, em especial porque retira do
vídeo o noticiário-paródia "O Mundo no
Ar", com Ernest Varela, justo quando suas
intervenções estavam atingindo seu me-
lhor rendimento de texto e imagem. O
programa já havia demonstrado bastante
flexibilidade alterando alguns quadros,
mas faltou tempo para que tivesse a chan-
ce de atingir seu formato ideal.

Marília Martins

O 
"REVEILLON" DO VOGUE i

Como já se tornou tradição, a Boite VOGUE já
conhecida pelo mais animado KARAOKÉ e seus
Festivais das 4as. feiras, abre seus dois salões
(altos e baixos) para proporcionar aos seus frequen-
tadores o mais badalado "Reveillon" com Ceia
Completa, já tendo contratado duas orquestras.
Nos finais de semana, Guto Angelicci canta e dá um
show à guitarra. Todas as noites, a partir das 23,30h
os já consagrados apresentadores Mário Jorge
(foto) e Rinaldo Genes animam o KARAOKÉ com
musica ao viv~ dando a todos a oportunidade de
imitar seu artista predileto. Nos intervalos, discoteca
para dançar. Todas as 4as. feiras, Festival do
Karaokê com distribuição de prêmios. No Bar os
cockteils e no Rest. Filet ao Vogue. Couvert e
Consumação (de dom a 5a) Cz$ 50. Às 6as., sáb e
vésp. feriado — CzS 70. Res.: 274-4145 - R.
Cupertino Durão, 173 — Leblon

IDI
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A volta do morto

Bobby Ewing afasta-se de Dallas, mas

o programa consegue ressuscitá-lo

Quem duvida da veracidade
das tramas do seriado Dallas
certamente não conhece o en-
redo que costuma agitar os bas-
tidores da gravação do progra-
ma. O grupo de episódios inédi-
tos da série que a Rede Globo
começou a exibir no domingo
passado compõe um bom
exemplo das complicações que
movem o produto de exporta-
ção de maior sucesso da televi-
são norte-americana. Na frente
e atrás das câmeras, a têmpora-
da que chega agora ao Brasil,
mas foi mostrada há dois anos
nos Estados Unidos, não teve
um final feliz.

Com baixos índices de au-
diência, a produção do progra-
ma resolveu demitir a atriz Don-
na Reed que, durante duas tem-

poradas, representou a matriar-
ca do clã dos Ewing, Dona Ellie.
Em seu lugar, foi chamada de
volta a atriz Barbara Bel Geddes

que havia criado o personagem.
Donna Reed chegou a iniciar um

processo contra a produção, pe-
dindo uma indenização de 1 mi-
Ihão de dólares. Mas morreu de
câncer antes de sua reivindica-

ção chegar aos tribunais. 0 fato

permitiu um monte de manche-
tes sensacionalistas na impren-
sa de escândalos norte-
americana do tipo 

"Dallas mata

que sua morte foi apenas um

pesadelo de sua ex-esposa Pa-
mela (Victoria Principal). Isto é,
Pamela é a verdadeira viúva que
foi sem nunca ter sido. Junto
com a morte de Bobby, todos
os outros episódios que compu-
seram um ano inteiro de Dallas
também passaram a fazer parte

Donna Reed". Os índices de
audiência continuaram a cair.

A recontratação de Barbara
Bel Geddes foi a primeira tenta-
tiva do programa de reconstituir
o clã original dos Ewing, depois
da saída do ator Patrick Duffy,
que interpretava o incorruptível
Bobby. Apesar de representar
um dos personagens mais po-
pulares da série, Duffy demitiu-
se de Dallas para tentar vôos
mais altos na carreira. Por isso,
a temporada que se reinicia ago-
ra no Brasil termina justamente
com o assassinato de Bobby.
Durante um ano inteiro, ele não
fez parte do elenco da série e
outras tramas que não a sua
rivalidade com o vilão J.R. tenta-
ram prender a atenção do es-
pectador. Nada feito. A audiên-
cia de Dallas nunca foi tão bai-
xa. Aproveitando que a nova
carreira de Patrick Duffy tam-
bém não foi bem sucedida, os
produtores do programa volta-
ram a contratá-lo com luvas de 1
milhão de dólares e um salário
de 40 mil dólares por episódio.
Só havia um problema. Como
justificar a volta de um persona-
gem morto há um ano?

A solução encontrada pelos
roteiristas faria Gloria Magadan
roer-se de inveja. O episódio em
que Bobby volta à cena explica

do sonho de Pamela e o seriado
foi retomado a partir do último
capítulo de 12 meses atrás. Os
norte-americanos adoraram.
Dallas voltou a estourar índices
de audiência. Pelo jeito, pelas
mesmas razões que insistem
em fazer o programa não empla-
car de jeito nenhum no Brasil.

Clínica de Cirurgia Plástica

ir. lí> iTofre 3|]PToretra

Mestre em Cirurgia pela U.F.R.J. • Member of lhe International College Of Surgeons

Escultor pela Escola de Belas-Artes

l iPnAÇPIRACÃO GORDURA LOCALIZADA: ABDOME, CINTURA, CULOTE, COSTAS, BRAÇOS, COXAS, PAPADA, NÁDEGAS
UPOASPIRAÇAO. GORDUKA LUCAU^M 

e G|NEC0AAASTlA (BUSTO EM HOMEM)

CIRURGIA DE REJUVENESCIMENTO: FACE, NARIZ, QUEIXO, ORELHA EM ABANO, BUSTO (SEM CICATRIZES MEDIANAS)

INCLUSÃO DE SILICONE: FACE (SULCOS, DEPRESSÕES), LÁBIOS, NARIZ, QUEIXO, BUSTO, NÁDEGAS ACHATADAS

CORREÇÃO DE CICATRIZES: ACNE (PEELING), OPERAÇÕES, ACIDENTADOS, QUEIMADOS E TATUAGENS

CIRURGIA DOS DEFEITOS DA FACE: TRAUMATISMO, FRATURAS E CORREÇÃO DOS MAXILARES

INTERNAÇÃO: CENTRO DE RECUPERAÇÃO ESPECIALIZADO

Rua Pinheiro Machado, 155, Laranjeiras — Tels.: 265-6565 e 245-4545—
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0 programa vai mostrar toda a vida

TFI FVISÀO
JJ— L-L- v

0 mundo submarino de

Fernando de Noronha

Na Manchete, a série 0 Desafio do

Mar dá um mergulho nas águas da ilha

demonstrar nenhum medo na

presença do homem", explica
o cinegrafista e mergulhador
Goffin, que defende a criação
de um parque submarino na
região para impedir qualquer
atividade predatória. Os mer-

gulhadores vão mostrar ainda
imagens de um velho navio
naufragado que acabou se
transformando em uma espé-
cie de santuário para toda es-

pécie de peixes, entre eles,
um pequeno tubarão que, lon-

ge de mostrar-se agressivo,
se deixou até acariciar por um
dos mergulhadores. A equipe
do programa também teve
sorte bastante para registrar
cenas difíceis de serem capta-
das, como a de um acasala-
mento de golfinhos. O Desa-
fio do Mar vai ao ar às
22h30min.

Quem sintonizar a TV
Manchete nessa terça à noite
vai poder experimentar todas
as sensações de um passeio
pelo fundo do mar nos arredo-
res da Ilha de Fernando de
Noronha guiado por dois expe-
rientes mergulhadores profis-
sionais com prática em toma-
das de cena submarina, Rus-
sei Coffin e Edson Prando.
Continuando a série 0 Desa-
fio do Mar, dirigida por Mauri-
ce Capovilla, o programa de
depois de amanhã vai correr
as enseadas e grutas do arqui-
pélago para mostrar toda a
sua vida marinha. Um dos
pontos altos do programa é a
incrível Baía dos Golfinhos,
uma das principais atrações
da ilha. "E o único lugar do
mundo onde se pode encon-
trar sempre de 400 a 500

golfinhos que não costumamO programa vai mostrar toda a vida marinha do arquipélago

sek CMÍNOA

(DAME)

PLANO PAI

Uso imediato
Consultas e exames

sem limite
Sem taxa de insçrição

PLANO DAME

• Totalmente sem

carência para o mini-

mo de15funcioná-

rios

PLANO VIP

• Livre escolha de mé-

dicose hospitais no

Brasil e exterior

(UGUEJAl

221-0066

Plantão também aos domingos até 20h.

GoldenCross

ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE

ftUA DO OUVIDOR, 6011 009
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0 Nordeste

como ele é

TELEVISÃO j

Carne de Sol é ficção e

documentário em minissérie

Os rostos são sulcados, a roupa quase
maltrapilha, os problemas cruéis de sobrevi-
vência avançam como a tropa de um exército
inimigo. A sensação é de guerra e a minissérie
Carne de Sol — estréia de amanhã na TV
Manchete — usa mesmo takes de guerra,
fuzilamentos e explosões — para mostrar o

que sente um nordestino expulso de sua
terra, quando vê seu filho morrer em suas
mãos ou sua casa arder num incêndio crimino-
so. Mas existe o lado do sonho trazido pela TV
através de clips de Lobão, Rod Stewart, David
Bowie e Tânia Alves. 0 som deles não está
longe da enchente do Rio Mossoró, da casa
de sapé, da lenha que até hoje é carregada no
ombro da mulher do sertão. —i

Carne de Sol vai ao ar às 21 h20min e terá £
apenas cinco capítulos — de segunda a sexta. ®

É um pouco documentário, um pouco ficção, g
pretende denunciar a pobreza e até o papel °

massificador da televisão. A tela da TV funcio-
na como um espelho, o contraponto de uma
realidade de seca, invasão, incêndios e mor-
tes. "Uma das funções de uma produtora
independente", explica Sérgio Waismann, di-
retor da Spectrum e da minissérie, 

"é ousar.".
A cena foi real: cinco crianças comiam peda-
ços de sabão pensando que se tratava de
doces trazidos do Sul. Chocou, naturalmente,
os atores — Carlos Vereza, Angela Leal, Dira
Paes e Jonas Bloch — que gravavam em
Pacatuba, interior do Ceará. A direção de
Carne de Sol foi dividida entre Dilma Lóes

que também participa de algumas cenas — e
o "Pseudônimo", diretor que precisou ficar no
pnnnimatn nnr r\\T\c\r\ fi.Stâf lÍO3CÍO 3 outr3 rede

Os atores — AlíneMolinari,uiraraeseoanus vei«a — 
p,.,v..~.v

de televisão. 0 roteiro é de Orlando, Senna —

co-autor do roteiro do filme A Opera do
Malandro — e inclui trechos de telejornais
com recentes e trágicos acontecimentos do
Nordeste.

Para Sérgio Waismann, a situação do
Nordeste é delirante. "Estamos quase no
século 21, o homem está indo para Netuno e
a três horas daqui crianças morrem de fome",
diz o diretor da Spectrum. A produtora levou
um ano realizando a minissérie desde que
decidiu enfrentar esse desafio. Sérgio viveu
durante sete anos nos Estados Unidos e lá

pensou em fazer um trabalho em prol das

populações carentes da África. "Mas 
quando

fui ao Nordeste, na equipe do Canal Livre, há
dois anos, descobri que a Namíbia era aqui no
Brasil." Com Carne de Sol, ele pretende
diminuir a indiferença que paira no Sul em
relação ao problema nordestino e mudar a
concepção dos que pensam que o Nordeste é

um outro país, bem longe daqui.

a miséria da gente noraesxma Rose Esc1uenazi

r
PRODUTOS NATURAIS

DA AMAZÔNIA

SEU CONTATO

MAIS ÍNTIMO

COMANATUREZA

Mlthus J
< R. Visconde de Pirajá. 365 loja 12. 

^
Ipanema. Em frente

à Praça N.S. da Paz.

Jlojai M ML
MODA RIO

MODAS JOVEM ADULTO, INFANTIL

BOLSAS, ARTIGO PRESENTE

3 VEZES SEM JUROS

R TORRES DE OLIVEIRA, 69 PIEDADE

R. JOÃO BARBALHO, 352 QUINTINO

ESTRADA DA PORTELA 51 A 57
LOJA 0 MADUREIRA

PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDA

ATENDIMENTO EM MADUREIRA
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FALA

INIBIÇÃO

ATRASO NA LINGUAGEM DA CRIANÇA E PERDA
DA FALA NO .ADUTO (Sistema Audio Visual),
Gravações acopladas a imagens, estímulo contínuo
porá o célebro, treinamento na p r o p ri a re s i s d en a a 

^AULA DE ORATÓRIA EM GRUPO PARA PERDER A
INIBIÇÃO E MELHOR O IMPROVISO (simulamos
situações reais de discursos, palestras, reuniões,
aulas e interpretações, salão de corwençoes com

palco evideo-tope). 18 anosde expenencia
CORREÇÕES DOS PROBLEMAS DA VOZ DA FALA

(Método Próprio). . - , „6 FITAS K-7 exercícios de Dicção, Impostaçao e

MATRI^RJ (021) 257-8080 insista é PABX (Salão de
Convenções Hotel Astória). FILIAIS: SP, BH, DF,
SALVADOR e GOIÂNIA.
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FILMES DE HOJE NA TV

Máquina de chantagens

Clifford Odets e conta com um ótimo
elenco, com destaques para Jack Palance,
Shelley Winters e Rod Steiger. Este último
interpreta um big boss dos estúdios, e se
inspirou, para criar o personagem, em Har-
ry Cohn, diretor da Columbia, um dos mais
bem sucedidos e impiedosos empresários
que já passou pela cidade do cinema. Filme
belo e triste, falando sobre (e faturando em
cima da) a podridão que esconde debaixo
do luxo e da fantasia, em Hollywood.

Paulo A. Fortes

PROCURA-SE UMA ESTRELA
TV Manchete — 13h (Give a Girl a Break)
produção americana de 1954, dirigida por
Stanley Donen. Elenco: Marge Champion,
Gower Champion, Debbie Reynolds, Helen
Wood Cor (82min)
Musical. Diretor de tetatro (Gower Champion)
tem problemas quando vai estrear sua nova
peça.
O ATAQUE DOS MIL AVIÕES
TV Manchete — 18h
The 1000 Plane Raid produção americana de
1969, dirigida por Boris Sagal. Elenco: Christo-
pher George, Laraine Stephens, J.D. Canon,
Gary Marshall. Cor (94min).
Guerra. Durante a 2a Guerra, coronel america-
no (George) acha que a Alemanha só irá
capitular se forem realizados maciços ataques
aéreos contra ela.
A GRANDE CHANTAGEM
TV Globo — 23h35min
(The Big Knife) produção americana de 1955,
dirigida por Robert Aldrich. Elenco: Jack Pa-
lance, Ida Lupino, Shelley Winters, Rod Stei-
ger. Preto e branco (112min).
Drama. Astro de Hollywood (Palance), à beira
do colapso nervoso, se separa da mulher
(Lupino) e se recusa a assinar contrato que
produtor (Steiger) lhe apresenta.

A Grande Chantagem é a melhor atração do domingo (Globo, 23h3òmin)

Um dos principais componentes do
mito de Hollywood é exatamente a contra-
dição entre sucesso, fama e decadência.
Parece que existe alguma maldição, qüe
faz com que as pessoas que chegam aós
píncaros do estrelato, acabem pagando
caro por isto. Mau olhado, as drogas e,
principalmente, a crueldade de uma máqui-
na impiedosa que (afinal, estamos no cafjii-
talismo) quer tirar todo o lucro possível
sobre cada centavo investido na criação de
uma "estrela das telas".

A "máquina" é tão esperta que fatura
em cima de suas próprias contradições, e
as utiliza como componentes da charmosa
imagem de si mesma. Filmes "denuncia i-
do" a frieza e desumanidade do sistema ce
estúdios de Hollywood existem às dezè-

nas. Todos eles fizeram muito sucesso. A
ascensão e queda de estrelas do cinema é
um dos assuntos preferidos pelas platéias
cativas do cinema americano. Aí estão O
Dia do Gafanhoto, biografias como as de
Francis Palmer, Ruth Rtting (Ama-me ou
esquece-me), com Doris Day, exibida on-
tem), Elvis Presley, uma lista imensa con-
tando a mesma história, apenas com dife-
renças nos fatos narrados e nos tempos
em que estes fatos acontecem.

Este é o caso de A Grande Chanta-
gem (Tv Globo, 23h35min), produção ame-
ricana de 1955, dirigida por um bom realiza-
dor, Robert Aldrich. Ele é um cineasta de
estilo, que gosta de filmes secos e sérios,
com uma abordagem realista. Neste filme,
se utiliza de um cínico romance escrito por
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TODOS OS MODELOS
E ACESSÓRIOS,

PELOS MELHORES
PREÇOS.

SKATE RK DE PISTA
1.590,00 "

Barraca Nylon
2 pessoas 1.050, 90

COBRA Sll
V9&H

Güfo

Todos os produto
COBRA SUB. coi(n
aquele atendimenl

• O MENOR PREÇO DO RIO
• TODOS OS CARTÕES DE CRÉDITÒ.

VENDAS A PRAZO
Copa: R. Bolívar. 86®235-5316

R. Const. Ramos. 30S255-7483
Rio Sul: 4o PlaoK541-0446
Centro: R. Senhor dos Passos, 49S224-42|56

(Junto ao Metrô)
Norte Shopping: Loja 315/piso S/S593-9223
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©S\por que o seu cabelo

CAI?

PRESTE ATENÇÃO
ISTO INTERESSA

A VOCÊ!

ESTAS SÃO AS MAIS COMUNS ANOMALIAS
RESPONSÁVEIS PELA QUEDA DO SEU CABELO?

Caspa - Seborréia ¦ Coceira - Cabelo ressecado
Cabelo oleoso ¦ Cabelo quebradiço - Couro cabeludo
dolorido • Má circulação sangüínea no Couro Cabeludo

Nós do INSTITUTO DE CABELO LANE, com experiência internacional, temos a solução para seus
problemas capilares. Temos devolvido a saúde e beleza do cabelos de milhares de homens e mulheres
do mundo inteiro há mais de 50 anos. Nossa tradição e sólida experiência é sua maior garantia.

fwim

VISITE-NOS SEM COMPROMISSO

Av. N.S. COPACABANA, 807 - GRUPO 701 - Tel: 255-6243
Pca. 15 DE NOVEMBRO, 38/A - 7° AND. GRUPO 76 - Tel: 232-4574

Perto da Bolsa de Valores
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RADIO E TV
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9:50
10:00

10:05
10:30
10:50
11:00

11:10

12:00

12:15
12:45

13:15
13:30

¦.. •' ' ¦

(11) WALT DISNEY SHOW
( 7) SHOW DE TURISMO — Atrações turísticas
( 2) FUTEBOL — Botafogo x Bangu
( 6) AGRICULTURA DE HOJE
( 9) POSSO CRER NO AMANHÃ — Religioso
(11) PICA-PAU — Desenho
( 4) FESTIVAL DE DESENHOS
(11) TOM & JERRY — Desenho
( 7) SHOW DO ESPORTE — Atualidades esportivas

( 6) VÔLEI MASCULINO AO VIVO
9) SESSÃO DESENHO

(11) TARZAN — Série filmada
( 4) DISNEYLÂNDIA — Presente de Natal

Stanley Jordan na Noite de Jazz (TVE)

( 2) ESPAÇO COMUNITÁRIO — Programa das Associações
de Moradores Hoje: As principais idéias da Declaração
dos Direitos Humanos e o trabalho de Augusto Boal
com alunos do Ciep

(11) CAMPEONATO INTERNACIONAL DE LUTA LIVRE

( 4) THUNDERCATS — A torre das armadilhas
( 4) TRANSFORMERS — O super problema

2) FUTEBOL — Bangu x América
( 6) DOMINGO NO CINEMA — Filme Procura-se uma

estrela
,9) PROGRAMA SÍLVIO SANTOS — Programa de variedades
(11) CHITÃOZINHO & XORORÓ — Musical sertanejo

, 4) COMANDOS EM AÇÃO - Seriado
(11) PROGRAMA SÍLVIO SANTOS - Programa de varie-

dades

televisão

manhã

7:00

7:15
7:30
8:00

8:30

8:50

9:00

9:30

( 4) SANTA MISSA EM SEU LAR
( 7) TERRA VIVA — Informativo rural
(11) PATATI, PATATÁ — Educativo
(11) GAGUINHO — Desenho
( 2) PALAVRAS DE VIDA — Religioso
( 4) GLOBO RURAL — Informativo rural Hoie A "seca do

Pantanal, a industrialização artesanal de produtos
alimentícios, doenças que atacam o pêssego

( 7) A CONQUISTA DA TERRA - Jornalístico
(11) LIGEIRINHO — Desenho
( 2) TELECURSO 2o GRAU - Biologia e recapitulaçào se-

manai
( 6) PROGRAMAÇÃO EDUCATIVA
(11) POPEYE — Desenho
( 7) ABASTECIMENTO — Programa sobre o Mercado de

Alimentos
( 4) SOM BRASIL — Música sertaneja com apresentação de

Lima Duarte. Hoie Anselmo Duarte, convidado espe-
ciai. Números musicais com As Irmãs Galvão, Fagner
e Gonzaguinha, Trio Caçula. Batista. Tim do Cavaqui-
nho. Mittinho e Alcione
( 91COMUNIDADE NA TV - Programa da Federação
Israelita do Estado do Rio de Janeiro

(11)A PANTERA COR-DE-ROSA — Desenho

( 6) HOMENS E LIVROS - Escntores e editoras

13:45

14:00
14:50
15:00

15:50
16:00

16:50
17:00

17:55

( 4) VÍDEO SHOW — Apresentação oe Paulo Bem e Cissa
Guimarães Hoie. A evolução dos jornais até os dias de
hoje, a história da televisão no Brasil, um prédio
apoiado em molas para prevenção de terremoto e
outras atrações.

( 2) STADIUM — Programa sobre esporte amador no mundo

( 4) ÁGUIA DE FOGO — Seriado
( 2) ESPECIAL JOHN LENNON — 0 que viveu, o que criou, o

que sentiu e o que pensou.

( 6) VÔLEI MASCULINO AO VIVO

( 4) DURO NA QUEDA — Seriado

( 2) CONTRALUZ — A alma brasileira com Jards Macalé e
Nora Ney

| 4) FARO FINO — Seriado

( 2) EXPEDIÇÃO SÉCULO XX — Etiópia
( 6) SHOCK — Apresentação de Jimmi Raw

( 4) PROFISSÃO: PERIGO — Seriado

noite

( 6) PROGRAMA DE DOMINGO — Programa de variedades
( 7) TOPO GIGIO — Especial fim-de-ano. O reingresso do

ratinho italiano no universo brasileiro discutindo coisas
bem nossas como o jogo do bicho, ecologia. Nordeste,
pacotes econômicos, futebol e outros assuntos. Direção
de Ricardo Petraglia e convidados

21:00 ( 2) o CHOQUE DO NOVO — Encerrando a série o programa
de hoje faz um balanço dos cem anos de Arte Moderna

21:30 ( 7)AÇÀO E INVESTIMENTO —Jornalístico

22:00 ( 2) SHOW DE FUTEBOL —Palmeira x São Paulo, Internacio-
nal (RSI x Atlético (MG), Vasco x Coríntians

( 6) JAPÃO — Uma viagem no tempo
( 7) DIA D — Jornalístico
( 9) CAMISA 9 — Debate esportivo
(11) SESSÃO DAS DEZ — Filme a ser programado

22:10 I 4) OS GOLS DO FANTÁSTICO

22:25 ( 4) DALLAS — Seriado

23:00 ( 6) DEBATE EM MANCHETE
( 7) SETE MINUTOS — Indicadores econômicos

23:07 ( 7) CRÍTICA E AUTOCRÍTICA — Jornalístico de entrevistas

23:20 ( 4) RJ TV — Noticiário local

23:30 ( 4) CLASSE A — Filme A grande chantagem

23:55 (111 IDÉIA NOVA —Jornalístico com entrevistas apresentado
por Roberto Souza

00:59 ( 2) BOA NOITE DE JONAS REZENDE

rádio JB

AM 940 KHz

18:00 ( 2) EU SOU O SHOW - Hoie João Nogueira
( 6) SESSÃO DE DOMINGO EXTRA-Filme: O Ataque dos

mil aviões
18:55 ( 4) os TRAPALHÕES — Programa humorístico

19 00 ( 2) SETE DIAS — Programa de variedades e informação

20:00 ( 2) NOITE DE JAZZ — Hoie Stanley Jordan e Charles
Loyd

( 4) FANTÁSTICO, O SHOW DA VIDA — Programa de
variedades

jBi _ JORNAL DO BRASIL Informa: 7h30min, 12h30min,
18h30min. 0h30min.
ReDórter JB — Informativo às horas cenas.
Arte Final Jazz — As 22h. Produção de José Domingos
Raffaelli. Jota Carlos e Celio Alzer. Apresentação de Maurício
Figueiredo.

FM estéreo — 99,7 MHz

10 Reproduções a raio laser: Os Pinheiros de Roma.
de Respighi (Dutoit — 20:02), Sonata n° 51, em Ré maior,
de Haydn (Brendel — 5:50). Salmo 95, de Mendelssohn
(Corboz 2 — 25:20); La Valse, de Ravel (Orquestra de Paris

13 14) Reproduções convencionais: Sonata n° 5, em
Dó maior, de Gallupi (Benedetti-Michelangeli — 14:20);
Abertura e Danças do ato II da ópera Le Cid, de Massenet
(Khaikm — 26:08); Concerto em Dó maior, para oboé,
cordas e contínuo, op. 7-12 de Albinoni (Pierlot 8.30),
Suite do ballet Raymonda. de Glazunov (Svetlanov -
48:04); Tordinon, Pavane e Galliarde, de Pierre Attaignant
(Collegium Aureum — 4:40).

20 h — Reproduções a raio laser: Concerto em Ré
para trompete e cordas, de Stòlzel (Maurice André — 8.26).
Sonata n° 6, em Lá maior, de Prokofieff (Pogorelich -
28 11) En Saga, op. 9 de Sibelius (Ashkenazy — 19:20).
Concerto n° 1, em Dó maior, para piano e orquestra, op.
15 de Beethoven, (Pollini - 37:21). Reproduçoes conven-
cionais- O Galo de Ouro — Suite, de Rimsksy-Korsakoff
(Maazel — 26 50); Trio em Lá menor, para clarinete, piano
e violoncelo, op. 114 de Brahms (Pieterson. Pressler e
Greenhouse - 26:20); Hamlet - Fantasia op. 67 de
Tchaikowsky (Dorati — 17:00).
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NÚCLEO INTEGRADO DE GERIATRIA
Endereço: Rua Einstein, 130 • Largo da Barra Tel.: 399-2278

SUÍTE INDIVIDUAL-ATENDIMENTO MÉDICO PERMA-
NENTE-ENFERAAAGEM ESPECIALIZADA-PSICOLOGIA-
TERAPIA OCUPACIONAL-SALAS DE LEITURA E
JOGOS-ÁREA DE LAZER E JARDIM SOLAR.RESP:
DR.AGENOR DE ALMEIDA. CRM 26729.6

TRATAMENTO

DE VARIZES E

MICROVARIZES

DR. IVAN SL DE ALMEIDA

CRM —^52.7620.4

TRATAMENTO SEM DOR,

SEM MANCHA,

A CURTO E MÉDIO PRAZO

AV. N.S. DE COPACABANA,
613 — s/804

Tels.: 255-9846 e 542-2483

Muitos
fafamkSomaSj
poucos falam

bem.

2® PARTICIPANTE GRÁTIS

WRmBMIPMP
Inglês, francês, alemão, espanhol e
português para estrangeiros em 15 dias.
É só entrar no Banho de Imersão.

AUDING
IDIOMAS

Rua da Quitanda, 20 sobreloja - Centro-RJ
Tels,: 252-8790, 232-7395 e 232-0682
Rua Dr. Pereira Santos, 35/89 and. (Ed. Sloper)
Saens Pería-RJ - Tel.: 208-4949

EMAGREÇA

SEM

PASSARFOME!
Conheça o

famoso
QUICK START

(começo rápido)

APRENDA COMO EMAGRECER E
A MANTER 0 SEU PESO IDEAL.

DEIXA VOCE FELIZ LOGO NO INICIO

W

S 259-4495/274-9547

HA 10 ANOS PROVANDO QUE REALMENTE FUNCIONA

VIMJI5 ISS1STA,
DO PESO© UMA REUNIÃO 4

A SEMANA NA TV

segunda, 15

17h15min — Globo — Teletema — Mininovela
— Reapresenta O Dia em que Seqüestraram
Lauro Corona, história de cinco capítulos, mos-
trando até que ponto um personagem de uma
novela pode influenciar a vida do telespectador,
mesclando sonho e realidade.
20h- Educativa — Eu sou o Show — Interca-
lando números musicais e entrevistas, de se-
gunda a sexta-feira, o programa focaliza o ator e
cantor Eduardo Conde.
21 h20min — Bandeirantes — Carne de Sol —
Minissérie — Em cinco capítulos, o documenta-
rio/ficção enfocará a vida do nordestino. Como
protagonistas, Carlos Vereza, Angela Leal, Jo-
nas Bloch e Dira Paes. Direção de Dilma Lóes.
21h20min — Educativa — Advogado do Dia-
bo — Entrevistas — O entrevistado da semana
é o escritor Fernando Sabino.
22h20min — Globo — A Marca do Ódio —
Minissérie em cinco capítulos, contando a his-
tória dos crimes e dos habitantes da cidade de
Delamo (EUA). No papel principal, Charlton
Heston.
23h — Record — Encontro Marcado — Entre-
vistas — Danuza Leão entrevista a bailarina Ana
Botafogo e o diretor teatral Vicente Pereira.

terça, 16

20h05min — Bandeirantes — Oito Show/Luiz
Vieira — Musical — O programa tem como
convidados Oswaldinho do Acordeon, Jurandir
Alves e Rosita Gonzales.
21 h20min — Educativa — As Repórteres —
Jornalístico — Os deputados eleitos Arthur da
Távola e Milton Temer discutem o uso do rádio,
da TV e da imprensa nas campanhas políticas.
21h20min — Globo — Terça Nobre — A Gata
e o Rato — O episódio da semana é dedicado
ao Natal.
21 h20min — Manchete — Desafio do Mar —
Documentário — A equipe do programa mostra
imagens inéditas de Fernando de Noronha, num
apelo para que se faça um levantamento das
reais condições ecológicas do local.
23h — Record — Encontro Marcado — Entre-
vistas — Danuza Leão entrevista Erasmo Carlos
e Teresa Caldas.

quarta, 17

20h05min — Bandeirantes — Oito Show/Ma-
rília Gabriela — Variedades — Os convidados
da semana são Alceu Valença, Egberto Gismon-
ti e Toquinho.

21h20min — Educativa — MPB — Os Músi-
cos — Musical — Participam do programa
Robertinho Silva, o Quarteto Idriss Boudrioua e
o saxofonista Mauro Senise.
21h20min — Globo — Globo Repórter —
Documentário — O programa discute a questão
da doação de órgãos no Brasil. Das pessoas
consultadas, 70% se recusaram a doar qualquer
parte do corpo.
22h20min — Bandeirantes — MTV Awards —
Musical — Especial internacional, com os maio-

Miele recebe Leila Pinheiro (quinta, no 6)

res sucessos da música em todo o mundo no
ano de 1986.
22h20min — Machete — Miles Daves Espe-
ciai — Musical — O especial foi gravado
recentemente, quando o jazzista realizou tem-
porada no Canecão.
23h — Record — Encontro Marcado — Entre-
vistas — Danuza Leão entrevista o Dr. Arthur
Silva Neto e a atriz Iris Bruzzi.

quinta, 18

21 h20min — Globo — Chico Anysio Show —
Humorístico — O programa enfoca o mundo do
teatro de revista.
22h20min — Manchete — Mièle & Cia. —
Variedades — Mièle recebe João Bosco, Viní-
cius Cantuária, Valéria, a cantora Verônica Sabi-
no, o cineasta Eduardo Coutinho, a atriz Maria
Fernanda e Márcia Gabrielle.
23h — Record — Encontro Marcado — Entre-
vistas — Danuza Leão entrevista o jornalista
Milton Temer e Márcia Chagas Freitas.

sexta, 19

21h20min — Globo — Armação Ilimitada —
Seriado — O episódio de hoje tem como título
Perdidos na Selva e marca a estréia de Mauro
Rasi e Charles Peixoto como autores do progra-
ma. A história foi inspirada no personagem
Indiana Jones, vivido por Harrison Ford no
cinema.
21 h20min — Educativa — Sexta Independen-
te — Musical — Um programa mostrando a vida
e a obra do compositor, regente, instrumentis-
ta, arranjador e pesquisador Guerra Peixe.
23h — Record — Encontro Marcado — Danu-
za Leão entrevista o Secretário de Segurança
Pública Nilo Batista e a atriz Maria Padilha.

sábado, 20

11 h — Bandeirantes — Ela Fashion — Show
de Modas — Participação de lesa Rodrigues,
Ana Davis e Evandro Jr.
22h — Bandeirantes — Perdidos na Noite —
Variedades — Fausto Silva comanda o progra:
ma que tem como convidados Ricardo Barreto
(ex-Blitz), Hanoi Hanoi, Gretchen, o sertanejo
Trio Caçula, Ted Cafona e sua banda suja,
Jovelina Pérola Negra e Gilliard.
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FILMES DA SEMANA NA TV
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dia hora 1 filme
sinopse

seg 15

ter 16

[qua 17

Canal 4 0 ESCUDO NEGRO DE FALWORTH (The Black Sheidl of Falworth) amer.
14h20min J 1954- cor^ 99min. dir. Rudolph Maté. Com Tony Curtis. Janet Leigh.

Canal 9 TOMMY (Tommy) produção inglesa, dirigida por Ken Russell. Elenco: Roger

21h20min | Daltrey. Tina Turner, Elton John. Jack Nicholson. The Who

Canal I QUANDO É PRECISO SER HOMEM (Soldier Blue) amer, cor. com Donald
22h20min Pleasance, Candice Bergen e Peter Strauss.

Canal 4 A BELA DO BAS-FOND (Party Girl) amer. 1958. cor. 98min dir. Micholas

Qh I Ray. Com Robert Taylor, Cyd Charisse, Lee J Cobb, Corey Allen.

Canal 4 I VINTE QUILOS DE CONFUSÃO (Forty Pounds of Troubles) amer. 1962, cor,
14h20min 1106min. dir. Norman Jewison. Com Tony Curtis. Suzanne Pleshette.

Canal 9 FLINT, O PERIGO SUPREMO O Like Flint) amer. cor, dir. Gordon Douglas.

21h10min | Com James Coburn. Lee J. Cobb. Jean Hale.

Canal 4 MORTE EM CANAAN (A Death in Canaan) amer, 1978, cor, 116™". dir.
Tony Richardson. Com Stephanie Powers, Paul Clemens, Tom Atkins.

Canal 4 A SETA DE OURO (The Golden Arrow) amer. 1965, cor, 91 min, dir. Antonio

14h20min Margheritti. Com Tab Hunter, Rosana Podestâ.

Canal 9 O DIA DA IRA ítãT cor, dir. Tonino Guerra. Com Giuliano Gemma, Lee Van

21h20min I Cleef, Walter Hill, Ennío Balbo.

Capa e espada. Para salvar sua irmã, cobiçada pelo Conde, cavaleiro
foge com ela para um castelo de outro nobre.

qui 18

sex 19

Opera Rock. Tommy, rapaz cego, consegue se curar e se
transforma num líder para a juventude de seu pais.

Western. Soldado leva noiva de oficial através do deserto, território
de índios hostis.

Drama. Na Chicago dos anos 20. advogado de gangster tenta mudar
de vida, pelo amor de uma bailarina.

Comédia. Gerente de cassino é perseguido por detetives, porque
não quer pagar a pensão à ex-mulher.

Espionagem. Espião tenta descobrir quem quer sabotar lançamento
de plataforma espacial, e é envolvido por quadrilha de mulhereo.

Drama. Rapaz com problemas mentais é acusado, injustamente de
ter matado a própria mãe. Feito para a TV.

Fábula. Jovem príncipe se disfarça de mendigo para conseguir a
mão de princesa, ameaçada por homem cruel.

Western-spaghetti. Pistoleiro aposentado ensina as regras da
profissão a um jwem. desprezado por ter nascido num bordel.

Canal I ESPOSAS EM CONFLITO (The Stepford Wives) amer. 1975 cor. 114min. dir.

Of, I Bryan Forbes. Com Katharine Ross. Paula Prentiss. Nanette Newman.

Canal I RINOCERONTE (Rhinol) amer. 1963, cor, 91 min, dir. Ivan Tors. Com Harry

14h20min I Guardino. Robert Culp, Sherley Eaton.

Suspense. Duas mulheres tentam descobrir por que as muiheres da
cidade são tão dóceis. O que descobrem as aterroriza.

Suspense. Caçador inescrupuloso usa droga experimental para
capturar, vivos, dois raros e valiosos rinocerontes brancos.

Canal 9
21h20min
Canal 11
22h20min

ACONTECEU NO NATAL amer. cor, dir. Donald Wrie. Com Mario Thomas,
Orson Welles, Wayne Rogers, Cloris Leachman.

A VINGANÇA DE CROPSY amer. cor, 91 min, dir. Tony Millan. Com Brian
Mathews. Lah Ayres, Brian Becker, Lanny Joshua.

Drama natalino. Homem mau domina cidade, até que boa senhora
faz de tudo para que todos possam viver em paz.

Drama. Homem mau caráter sofre acidente que deforma seu rosto.
Anos após, ele resolve se vingar.

Canal 4
OhIOmin

Canal 4
14h20min

RIVAIS EM FUGA (The Gal Who Tock the West) amer. 1949, cor. 84min, dir.
Frederick De Cordova. Com Yvonne De Cario. Scott Brady.

SINBAD CONTRA O OLHO DO TIGRE (Sinbad and the Eye of the Tiger)
ingl, 1977, cor, 92min, dir. Sam Wanamaker. Com Patrick Wayne.

Western. Três amigos do Velho Oeste contam a jovem repórter a
história de dois primos, rivais no amor de uma cantora.

Aventura. Sinbad descobre que bruxa lançou maldição sobre a
cidade, e parte para anular o feitiço.

Canal 9 I BANG BANG KID (Bang Bang Kid) amer, cor, dir. Stanley Prager. Com Guy

15^1 I Madison. Rom Bosley, Joe Caffarel. Sandra Milo.
Fábula. Mascate e seu robó lideram rebelião dos habitantes de
pequena cidade, dominada por cidadão explorador.

Canal 11 | SEIS SEMANAS (Six Weeks) amer, cor. 1982, 120min, dir. Tony Bill. Com

22h20min I Dudley Moore, Mary Tyler Moore, Katherine Healy.
Drama. Homem e mulher, em momento de crise pessoal, vivem
intensa e sofrida relação amorosa.

Canal 4
_0h
Canal 6
2h

MERCADO DE CORAÇÕES (Love is a Bali) amer, 1963, cor. 112min, dir.
David Swift. Com Glenn Ford, Charles Boyer. Hope Lange.

CONFRONTANDO O MEDO (Will - G. Gordon Liddy) amer. 1982. cor.
97min. dir. Robert Leiberman. Com Robert Conrad. Kathy Cannon.

Romance. Na Riviera. casamenteiro tenta arrumar casamento de
principe com herdeira, mas este se apaixona pela secretaria:

Drama. Criado por governanta nazista, rapaz luta contra os hippies e
organiza o estouro de Watergate, indo em cana após.

Canal 4
2h10min

i UM DE NÓS MORRERÁ (The Left Handed Gun) amer 1958, p.b.. 103min.
dir. Arthur Penn. Com Paul Newman, Lita Milan, John Dehner.

Western. Biografia de Billy The Kid. uma das grandes figuras do
Oeste selvagem, segundo o retratou a peça de Gore Vidal.

sáb 20

Canal 4
3h40min

Canal 11
14h30min

O TÚMULO DO VAMPIRO (Grave of the Vampire) amer. 1973. cor, 90min.
dir. John Hayes. Com William Smith, Michael Pataki, Lyn Peters.

A FLAUTA ENCANTADA (Pufnstuf) ingl.. cor. 86 min dir. Hollingsworth
Morso. Com Jack Wild, Billie Hayes. Martha Raye. Mama Cass.

Terror Em 1940, uma jovem cria filho de vampiro que, anos mais
tarde, reencontra seu pai. também apreciador de sangue humano.

Fábula. Garoto encontra flauta mágica, que lhe dá superpoderes e é
cobiçada por velha bruxa malvada.

Canal 4
21h40min

CONTRATO DE RISCO (Stingray) amer., 1985. cor. dir. Richard Colla. Com

Nick Mancuso, Robyn Douglas. Lee Richardson. Gregory Sierra.
Policial Aventureiro misterioso, pilotando um Corvette Stingray.
resolve problemas que a policia não consegue solucionar.

Canal 4
23h20min

CASANOVA DE FELLINI ital.. cor. 1976. dir. Federico Fellini. Com Donald
Sutherland, Tina Aumont. Cicely Browne, Clara Algranti.

Aventuras. A vida, as aventuras e os amores do escritor, cientista,
filósofo e bon vivant Giacomo Casanova.

Canal 6
1h20min
Canal 4
1h40min

CONSPIRAÇÃO DO SILÊNCIO (Bad Day at Black Rock) amer.. 1955. cor, dir.

John Sturges. Com Spencer Tracy. Robert Ryan. Ernest Borgnine.
Suspense. Homem chega de trem à cidade sonolenta. onde todos
acham, por motivos diferentes, que ele os ameaça.

OUATRO DESTINOS (Little Women) amer., 1949. cor., dir. Meivyn LeRoy.

Com June Allyson, Margaret 0'Bnen, Elizabeth Taylor. Janet Leigh.
Romance. Quatro garotas passam a adolescência em pequena
cidade, durante a Guerra Civil. Depois, cada uma segue sua vida.

|dom 21

Canal 4
3h20min

Canal 6
13h

A FÚRIA DOS INTOCÁVEIS (Gli Intocabili) ital., 1968, cor, 94 min dir.

Giuliano Monta Ido. Com John Cassavetes, Bntt Ekland. Peter Falk.

A BELA DITADORA (Take me Out of the Bali Game) amer. 1949. cor, dir.

Busby Berkeley. Com Frank Sinatra. Esther Williams, Gene Kelly.

Ação. Ex-presidiário, contratado para assaltar banco, pratica o roubo
sozinho, quando os companheiros o abandonam

Musical. Jogadores de baseball passam maus bocados, quando o
time passa a ser dirigido por bela e rigorosa mulher.

Canal 4
23h30min

INFÂMIA (The Children's Hour) amer.. 1962, p. b 108min dir. William
Wyler. Com Audrey Hepburn, Shirley MacLaine. James Gamer.

Drama. Duas professoras de escola de meninas são acusadas por
uma aluna de manterem um relacionamento homossexual.

A programação acima está sujeita a alterações de última hora
Recomendações
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O 
padre 

e

a moça da

Argentina

Padre brasileiro assiste a
Camila e faz suas críticas

A trágica história do filme Camila,

que na Buenos Aires de 1848 se apai
por um padre jesuíta, pouca surpresa
sou ao Padre Rafael Nunes Del Pozo
anos, 25 de sacerdócio. "Trata-se de
história que já aconteceu pelo menos
trilhão de vezes no mundo", comenta
Espanhol há 24 anos no Rio, Pe. R;
dirige uma comunidade de base em
Cosmos — periferia da cidade — e dá ajulas

ntre
em-
s e

na Pontifícia Universidade Católica,
outros lugares. Extremamente ativo, s
pre envolvido com seus jovens alunc
trabalhos de base. Padre Rafael no entpnto

ória
tina
tan-
$car
uco
seu

gostou do aspecto "humano" da his
verídica recontada pela diretora arger
Maria Luisa Bemberg — único represer
te latino-americano que concorreu ao O
do ano passado. 

"O filme é um pc
dramalháo. Mas a busca do casal pelo
caminho é bonita", comenta ele.

^l|p aw

Camila, em cartaz até dia 18, é um "dramalháo" na opinião de Padre Rafael

Nos cinemas Art Fashion Mall, Copaca-
bana e Tijuca até o dia 18, Camila é uma
produção do começo da democracia argen-
tina que fala sobre a paixão da aristocrática
filha de um governador do ditador „uan
Manuel Rosas por um jovem padre. Com
críticas sutis à tirania do Governo da época
e à severidade da Igreja, Camila se des :aca
mais por ser uma triste história de amor.
No filme, por caprichos do poder, os dois
jovens são punidos com tirania. Um recur-
so fora de todas as leis do direito canô tico

conhecidas por Padre Rafael. "Ali, trata-se
de um excesso de poder. De um poder que
se voltou sobre si mesmo, que se fechou",
comenta ele.

Não fosse a situação política e cultural
da Argentina da época, o jovem Ladislao
Guttierrez (Imanol Árias) talvez pudesse ter
uma outra atitude diante de seu incontrola-
do amor por Camila (Susu Pecoraro). "Até

pouco tempo atrás, após o caso analisado,
conseguia-se dispensa com uma certa faci-
lidade em Roma. Hoje está um pouco mais
difícil", informa Rafael, lembrando que mui-
tas vezes a dispensa não é por motivos do
coração, mas por 

"crise de fé".

Um dos aspectos que mais comoveram
Padre Rafael no filme foram as dúvidas do
jovem padre após o casamento. Mesmo
sem discutir o celibato, as torturas vividas
pelo personagem Ladislao no filme dão
margem a grandes discussões sobre o
assunto. Criada no século IV, a lei do

celibato surgiu a partir de uma interpreta-
ção dualista do ser humano. Segundo a
filosofia de então, o espírito, separado do
corpo, freqüentemente poderia ceder dian-
te dos desejos deste último. A lei foi criada
buscando a "superação" do espírito sobre
a carne. Os argumentos contrários ao as-
sunto baseiam-se no princípio de que as
leis de Deus são carismas, que pressu-
põem livre escolha e uma resposta indivi-
dual e espontânea. Assim como não se
pode exigir que alguém tenha fé, seria
difícil alegar que o casamento "faria mal" a
todos os padres: 

"O celibato entendido
como lei é um desastre", afirma Rafael que
teme a freqüente confusão da imagem de
Deus com um legislador, um policial. Para
ele, dar-se a mesma resposta à questão do
celibato hoje que se deu no século IV
demonstra "monotonia e timidez de quem
não quer encontrar respostas novas, de
acordo com a nossa época", diz Padre
Rafael.
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Compare nossos preços
CASIO 50 metros 980,0o1
COSMOS ALUMINIUM 950,00
COSMOS HANG WATCH 550,00
COSMOS WATCH 410,00
ESKA LUNAR 1.800,00
SEIKO NÁUTICO 850,00
TECHNOS LUNAR 1.650,00
TECHNOS KIT d 7 puls 460,00
TECHNOS KIT (S) 520,00
TECHNOS SKYDIVER 1.900,00

M. J. RELOGIOS
Av. Rio Branco 156. sobreloja 235
Ed. Av. Central.
Acesso pela escada rolante. Tel.
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220-017

BOUTIQUE

FAÇA SEU NATAL NA HERVE BOUTIQUE
PORQUE SAIR DE SEU BAIRRO PARA
FAZER SUAS COMPRAS DE NATAL?

NA HERVE TEM
BRINQUEDOS
ROUPAS INFATIS E JUVENIS
PRESENTES

ESTAMOS LHE ESPERANDO!
"FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO"

Estrada dos Três Rios, 90 Ljs 130/131
Passarela — Freguesia-Jacarepaguá

VISTA-SE DOS

PES A CABEÇA!!!

k. ji

Seu Biquíni - sua Roupa Esportiva - sua
Roupa de Trabalho-sua Roupa de Festa.
4 x s/Juros -10% a vista c/este recorte.

alía 
2,

¦KfflHfn
¦¦¦KjJIilli

Tel: 205-9598
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lançamentos

EXPRESSO PARA O INFERNO (Runaway Train), de Andrei
Mikhalkov-Konchalovsky. Com Jon Voight, Eric Roberts, Re-
becca Demornay e John P. Ryan. Odeon (Praça Mahatma
Gandhi, 2 — 220-3835): 13h30min, 15h30min, 17h30min,
19h30min, 21h30min. Tijuca-Palace 1 (Rua Conde de Bon-
fim. 214 — 228-4610): 15h30min, 17h30min. 19h30min,
21h30min. Barra-3 (Av. das Américas. 4666 — 325-6487).
Leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva. 391 — 239-5048), Opera-1
(Praia de Botafogo, 340 — 552-4945), Studio-Catete (Rua do
Catete. 228 — 205-7194), Copacabana (Av. Copacabana,
801 — 255-0953): 14h, 16h, 18h. 20h. 22h. Com som dolby-
stereo em todos os cinemas, exceto Tijuca-Palace 1 e
Studio-Catete. (16 anos).
Dois presidiários escapam de uma prisão e escondem-se
num trem que se desgoverna e parte em alta velocidade.
Perseguidos pelo guarda da prisão, eles tentam controlar o
trem e escapar de uma nova captura. Produção americana de
1985.
UM VAGABUNDO NA ALTA RODA (Down and Out in
Beveriy Hills), de Paul Mazursky. Com Nick Noite. Richard
Dreyfuss. Bette Midler e Little Richard. Veneza (Av. Pasteur,
184 — 295-8349): 14h. 16h. 18h. 20h. 22h. Comodoro (Rua
Haddock Lobo. 145 — 264-2025): 15h. 17h. 19h. 21h. Com
som dolby-stereo no Veneza. (14 anos).
Comédia ambientada em Beveriy Hills, bairro de elegantes
mansões. Em uma dessas mansões, um vagabundo resolve
se suicidar, afogando-se na piscina mas é salvo e acaba
aprontando a maior confusão entre os milionários. Produção
americana.
MORRER MIL VEZES (8 Million Ways to Die). de Hal
Ashby. Com Jeff Bridges. Rosanna Arquette. Alexandra Paul
e Randy Brooks. Pathé (Praça Floriano, 45 — 220-3135): de
2a a 6a, às 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a
partir das 14h. Paratodos (Rua Arquias Cordeiro. 350 — 281-
3628)' 15h 17h, 19h. 21 h. Art-Copacabana (Av. Copacaba-
na. 759 — 235-4895): 15h50min. 18h, 20h10min, 22h20min.
Art-Fashion Mall 2 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de
2a a 6a, às 18h, 20h10min. 22h20min. Sábado e domingo, a
partir dás 15h50min. Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 406

254-9578). Art-Madureira (Shopping Center de Madureira
390-1827). 14h30min. 16h40mín. 18h50min. 21 h. Art-

Casashopping 2 (Av. Alvorada. Via 11. 2150 — 325-0746): de
2a a 6a, às 16h40min, 18h50min, 21 h. Sábado e domingo, a
partir das 14h30min. (18 anos).
A história da regeneração de um ex-detetive da divisão de
narcóticos, atormentado por conflitos íntimos, enquanto
persegue um assassino que age no mundo das drogas e da
prostituição. Produção americana.

A ENCRUZILHADA (Crossroads). de Walter Hill. Com Ralph
Macchio, Joe Seneca, Jami Gertz e Joe Morton. Bruni-
Ipanema (Rua Visconde de Pirajá. 371 — 521-4690), Bruni-
Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 — 256-4588): 14h.
16h 18h 20h 22h. Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370

268-2325) 15h. 17h, 19h, 21 h. Art-Fashion Mall 4
(Estrada da Gávea. 899 - 322-1258): de 2a a 6a, às
16h30min, 18h20min. 20h10min. 22h. Sábado e domingo, a
partir das 14h40min. Art-Casashopping 3 (Av. Alvorada. Via
11, 2150 — 325-0746): de 2a a 6a, às 17h20min, 19h10min,
21 h. Sábado e domingo, a partir das 15h30min. (10 anos).
História dramática sobre a herança da música americana
centrada num personagem idoso, intérpete de blues, que
passa seus conhecimentos para um jovem em troca de ajuda
para chegar ao seu lar no Mississippi. Produção americana.

AMOR VORAZ (Brasileiro), de Walter Hugo Khouri.Com Vera
Fischer, Márcia Rodrigues. Lucinha Lins e Marcelo Picchi.
Carioca (Rua Conde de Bonfim. 338 — 228-8178):
15h30min. 17h30min. 19h30min, 21h30min. Palácio-2 (Rua
do Passeio, 40 — 240-6541): 13h30min. 15h30min.
17h30min,19h30min, 21h30min. Rio-Sul (Rua Marquês de
São Vicente. 52 - 274-4532): 16h, 18h. 20h. 22h. Art-
Casashopping 1 (Av. Alvorada. Via 11, 2150 — 325-0746). de
2a a 6a. às 17h. 19h. 21 h. Sábado e domingo, a partir das 15h.
(14 anos).
Lima mulher vai para uma casa de campo, junto com uma
prima e uma enfermeira, tentar superar uma crise depressiva.
Ela encontra um homem ferido e leva-o para casa provocando
entre as mulheres uma forte reação agressiva. Produção de
1984.

O CINEMA FALADO (Brasileiro), de Caetano Veloso. Com
Regina Casé, Paula Lavigne. Chico Diaz. Hamilton Vaz Pereira
e Dedé Veloso. Cinema-1 (Av Prado Júnior, 281 295-
2889): de 2a a 6a, às 16h. 18h. 20h. 22h. Sábado e domingo, a
partir das 14h. (16 anos).
O filme é uma colagem de textos para serem ditos. Sem ter
um roteiro definido, foi feito a partir do título, ouvido numa
música de Noel Rosa: "O cinema falado é o grande culpado
Produção de 1986.

A HORA DO LOBISOMEM (Silver Bullet), de Daniel Attias
Com Gary Busey. Everett McGill, Corey Haim e Megan
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A ENCRUZILHADA
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RALPH MACCHIO • JOE SENECA
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UM GRANDIOSO FILME!
A MAIS APAIXONANTE HISTORIA DE AMOR!
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}\ Maria Luisa Bembeig \SEID3M
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Follows. Palácio-1 (Rua do Passeio. 40 — 240-6$41):
13h40mm. 15h30min, 17h20min, 19h10min, 21 h. Madurei-
ra-2 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 — 390-2338). Barra-1 (Av.
das Américas. 4 666 — 325-6487), Roxy (Av. Copacabana,
945 — 236-6245). São Luiz 2 (Rua do Catete, 307 — 285-
2296). Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5 >46):
14h10min, 16h. 17h50min, 19h£0min, 21h30min. Remos
(Rua LeoDoldina Rego, 52 — 230-1889); 14h, 15h5Qmin,
17h40min, 19h30min, 21h20min. (16 anos)
Numa pequena e sossegada cidade começam a acontecer
coisas terríveis e a paranóia se instala entre os habita ites.
Para desvendar o mistério é necessária a coragem de um
menino de 13 anos. paraplégico. Adaptação do conto Cycle
of the Werewolf. de Stephen King. Produção americara de
1986

TANGOS — O EXÍLIO DE GARDEL (Tangos — El exílio de
Gardel). de Fernando Solanas. Com Marie Laforet, Philippe
Leotard, Miguel Angel Sola e Marina Vlady Ópera-2 (Praia de
Botafogo. 340 — 552-4945): 15h, 17h10min, 19h2C
21h30mm (14 anos).
O exílio, os direitos humanos e as diferenças culturais s
temas discutidos no filme através da história de um gru

O os
deFO

exilados políticos argentinos em Paris. Produção franco-
argentina de 1985.

DEPOIS DE HORAS (After Hours), de Martin Scorsese Com
Griffin Dunne, Rosanna Arquette, Verna Bloom, Teri Garr e
Thomas Chong. São Luiz-1 (Rua do Catete, 307 — 285-
2296): 14h10min, 16h. 17h50min, 19h40min. 21h30min.
Tijuca Palace-2 (Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610)
16h, 17h50min, 19h40min, 21h30min. (18 anos).
O filme, todo rodado no Soho. em Nova Iorque, mostra o
encontro entre um executivo e uma garota que ele conheceu,
por acaso, saindo de uma relação que não deu certo
Produção americana.

HANNAH E SUAS IRMÃS (Hannah and Her Sisters), de
Woody Allen. Com Woody Allen. Michael Caine, Mia Farrow,
Carrie Fisher e Barbara Flershey. Lido-1 (Praia do Flamengo,
72 — 285-0642): 15h30min, 17h30min. 19h30min,
21h30min. (14 anos).
Comédia dramática sobre uma família que se reúne anual-
mente para comemorar o Dia de Ação de Graças e aproveita
para fazer um balanço de suas próprias vidas, suas relações
afetivas e suas conquistas profissionais. Produção americana
de 1986.

POLTERGEIST II — O OUTRO LADO (Poltergeist II — The
Other Side). de Brian Gibson. Com Jobeth Williams. Craig T
Nelson. Heather 0'Rourke. Oliver Robins. Barra-2 (Av. das
Américas, 4.666 — 325-6487), América (Rua Conde de
Bonfim, 334 — 264-4246), Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva,
391 — 239-5048): 14h50min. 16h30min. 18h10min.
19h50min, 21h30min. Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-

2666). Art-Méier (Rua Silva. Rabelo, 20 — 2494544):
14h20min. 16h, 17h40min, 19h20min, 21 h. Metro Boavista
(Rua do Passeio. 62 — 240-1291). Condor Copacabana (Rua
Figueiredo Magalhães. 286 — 255-2610), Largo do Macha-
do-1 (Largo do Machado, 29 — 205-6842): 14h, 15h40min,
17h20min. 19h. 20h40min, 22h20min. Baronesa (Rua Cãndi-
do Benício. 1747 — 390-5745): 15h. 16h40min. 18h20min,
20h, 21h40min. Com som dolby-stereo. (14 anos).
Um índio aprende a sabedoria para combater as forças do mal
e resolve procurar a família Freeling em sua nova casa. A
partir dai, estranhos fenômenos começam a acontecer de
novo.

INVASÃO U.S.A. (Invasion U.S.A.), de Joseph Zito. Com
Chuck Norris, Richard Lynch, Melissa Prophet, Alexander
Zale Alex Colon. Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54
— 390-2338): 13h30min. 15h30min. 17h30min. 19h30min.
21h30min. (14 anos).
Uma onda de terror, causada por um agente estrangeiro,
varre os Estados Unidos. Para deter Rostov e seu exército,
um ex-agente americano age eletrizantemente.

FULANINHA (Brasileiro), de David Neves. Com Mariana de
Moraes. Cláudio Marzo. Kátia D'Àngelo. Zaira Zambelli, Ro-
berto Bonfim e José de Abreu. Coral (Praia de Botafogo,
316): 14h30min. 16h20min. 18h10min, 20h,-21h50min. Art
Fashion Mall-1 (Estrada da Gávea. 899 — 322-1258): de 2a a
6a. às 16h15min. 18h10mm. 20n05min, 22h. Sábado e
domingo, a partir das 14h20min. (16 anos).
Um cineasta cinqüentão e solitário apaixona-se platonicamen-
te por uma adolescente e escreve um roteiro onde ela é a
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estrela principal, passando a filmar todos os seus movimen-
tos. Produção de 1986.

CAMILA (Camila), de Maria Luisa Bemberg. Com Pecoraro,
Imanol Árias, Hector Alterio, Elena Tasisto e Carlos Murioz.
Art-Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea, 899 — 322-1258): de
2a a 6a, às 16h. 18h. 20h. 22h. Sábado e domingo, a partir das
14h. Ricamar(Av. Copacabana. 360 — 237-9932): 15h20min,
17h30min, 19h40min, 21h50min. (14 anos).
A história verídica de uma jovem aristocrata argentina que se
apaixona por um sacerdote, no final do século passado. Eles
são obrigados a fugir para o campo mas são perseguidos e
condenados pelo governo. Produção argentina de 1984.

AS SETE VAMPIRAS (Brasileiro), de Ivan Cardoso. Com
Simone Carvalho, John Herbert, Lucélia Santos, Nicole Puzzi,
Nuno Leal Maia e Léo Jaime. Bruni-Méier (Av. Amaro
Cavalcante, 105 — 591-2746): 14h30min, 16h10min,
17h50min. 19h30min, 21h10min. Palácio (Campo Grande):
15h, 16h40min, 18h20min. 20h. (14 anos).
Um botânico faz experiência com plantas carnívoras e acaba
sendo atacado. Sua mulher, uma bailarina, mais tarde monta
um balé e a partir dai estranhas mortes começam a aterrorizar
todos que estão envolvidos com o trabalho.

9 SEMANAS E 1/2 DE AMOR (9 1/2 Weeks). de Adrian
Lyne. Com Mickey Rourke e Kim Basinger. Lido-2 (Praia do
Flamengo, 72 — 285-0642): 15h. 17h10min, 19h20min,
21h30min. (16 anos).
Uma mulher desquitada vive sozinha até encontrar um
homem rico que nunca se apaixonara. Os dois passam a viver
uma paixão que durará nove semanas e meia. Produção
americana de 1985.

A COR PÚRPURA (The Color Purplè). de Steven Spielberg.
Com Danny Glover, Whoopi Goldberg e Margaret Avery. Jóia
(Av. Copacabana, 680 — 255-7121): 15h30min, 18h15min,
21 h. (14 anos.)
A história de uma mulher a quem é negado tudo e que.
lentamente, vai tomando consciência de sua identidade, a
partir da amizade com uma cantora de blues. Produção
americana de 1985. baseada no livro homônimo de Alice
Walker.

reprises

UM AMOR DE SWANN (Un Amour de Swann). de Volker
Schlondorff. Com Ornella Mutti. Jeremy Irons, Alain Delon,
Fanny Ardant e Marie-Christine Barrault. Cândido Mendes
(Rua Joana Angélica, 63 — 227-9882): 14h. 16h. 18h. 20h.
22h. (18 anos).
Paris. 1885. Um homem encontra uma bela mulher e sente-
se atraído por ela. Tenta de todas as maneiras seduzi-la para
descobrir, no final, que aquela profunda paixão era apenas um
sentimento fugidio. Produção francesa.

O OUTRO LADO DA MEIA-NOITE (The Other Side of
Midnight). de Charles Jarrot. Com Marie-France Pisier, John
Beck, Susan Sarandon. Raf Valone e Clu Gulager. Coper
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 615): 14h. 17h, 20h. (18anos).
Melodrama que tem início às vésperas da II Guerra Mundial e
termina no pós-guerra. Uma mulher para se vingar do homem
que a humilhou casa-se com um milionário grego mas acaba
sendo acusada de um crime de morte. Produção americana.

O ÚLTIMO TANGO EM PARIS (Last Tango in Paris), de
Bernardo Bertolucci. Com Marjon Brando, Maria Schneider e
Jean-Pierre Leaud. Paissandu (Rua Senador Vergueiro, 35
265-4653): 15h. 17h20min, 19h40min. 22h; (14 anos).
Isolados do mundo, um americano de meia-idade, em Paris, e
uma jovem francesa vivem uma paixão sexual. O esconderijo
se desmonta quando os amantes começam a se interessar
pela vida exterior do outro.

Um Vagabundo na Alta Roda, em cartaz no Veneza e no Comodoro

FOME DE VIVER (The Hunger), de Tony Scott. Com
Catherine Deneuve. David Bowie. Susan Sarandon, Cliff de
Young e Beth Ehlers. Largo do Machado 2 (Largo do
Machado, 29 — 205-6842): 15h, 16h40min. 18h20min, 20h,
21h40min. (18 anos)
A história de amor entre dois descendentes dos antigos
egípcios — os Ankh — que conhecem o segredo da vida
eterna. Produção americana.

A VOLTA DOS MORTOS VIVOS (The Return of the Living
Dead) de Dan 0'Bannon. Com Clu Culanger. James Karen.
Dom Calfa. Thom Marthews. Beverly Randolph e John
Philbin Bristol (Av. Ministro Edgar Romero. 460 — 391-
4822): 14h30min. 16h10min, 17h50min. 19h30min,
21h10min. (16 anos).
Dois amigos vão até um porão onde estão corpos de mortos-
vivos. Acidentalmente deixam escapar o vapor de um tambor
e os corpos são reanimados. Produção americana.

CIDADE CORROMPIDA (Blue C5ty), de Michelle Manning
Com Judd Nelson, Ally Sheedy, David Caruso, Paul Winfield.
Anita Morris e Scott Wilson. Lagoa Drive-in. (Av. Borges de

Medeiros. 1426 — 274-7999): 20h30min. 22h30min. (14
anos). Até dia 21.
Um jovem volta à sua cidade para tentar uma reconciliação
com o pai mas descobre que ele foi assassinado. Lutando
contra a corrupção, ele parte em busca do assassino.
Produção americana de 1986.

extra

SEMANA DO CINEMA ESPANHOL — Hoje Os santos
inocentes (Los santos inocentes), de Mario Camus Com
Alfredo Landa, Francisco Rabal. Terele Pávez e Belén Bailes-
teros. Studio-Copacabana (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-
8900): 14h10m, 16h, 17h50m, 19h40m, 21h30m.
A história de uma família de camponeses subordinada à
classe monopolizadora da terra e suas tentativas para melho-
rar de vida.

-ÚLTIMACHANCE —Hoje Malcolm,OLHAR FEMININO

Boas idéias

sobem ao

Palanque.
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de Nadia Tass. Com Colin Friels. John Hargreaves e lindy
Davies. Cineclube Estaçáo Botafogo (Rua Voluntário? da
Patna. 88 — 286-6149): 16h. Versão original em inglè
Um |Ovem com grande habilidade mecânica e um [jerfil
emocional retardado alia-se a um ex-presidiário, provocando
uma série de roubos Produção australiana de 1986

OLHAR FEMININO — ÚLTIMA CHANCE — Hoje: Ncir et
blanc. de Claire Devers. Com Francis Frappat e Jacúues
Martial Cineclube Estaçáo Botafogo (Rua Voluntário: da
Pátria. 88 — 286-6149): 18h e 20h Com legendas em
português
História de uma relação masoquista entre um cantor branto e
um massagista negro Produção francesa de 1986, em pjreto
e branco.
OLHAR FEMININO — ULTIMA CHANCE - Hoje Mar
de Doris Dorrie Com Hemer Lauterbach. Uwe Ochsenhn

WBBS

e Uleike Kriener. Cineclube Estação Botafogo (Rua Voluntá-
rios da Pátria. 88 — 286-6149): 22h. Com legendas em
português.
Um designer, no dia de seu aniversário de casamento,
descobre que sua esposa está tendo um romance com um
artista gráfico. Tentando reconquistar a mulher, o designer
acaba se envolvendo com o amante. Produção alemã de
1985

RETROSPECTIVA FESTRIO — Hoje: O joelho de Claire (Le
genou de Claire). de Eric Rohmer. Com Jean-Claude Brialy e
Aurora Cornu. Sala Dezesseis (Rua Voluntários da Pátria. 88— 286-6149): 17h, 19h e 21 h. Com legendas em português.
Um homem maduro e uma adolescente vivem uma história
de amor platônico, que é ao mesmo tempo uma indagação
sobre a morte.

Niterói

ner
ècht

CINEMA-1 (711-9330) — Morrer mil vezes, com Jeff Bnd-
ges. Às 15h50min, 18h. 20h10min, 22h20min (18 anos).

ARTE-UFF — Ciclo traga a família — Hoje: Primo, Prima,
com Marie-Christine Barrault. Às 16h, 17h40m, 19h20m, 21 h.
(18 anos).

NITERÓI (717-9322) — Expresso para o inferno, com Jon
Voight. As 13h30min. 15h30min. 17h30min, 19h30min,
21h30min. Com som dolby-stereo (16 anos).

WINDSOR (717-6289) — A encruzilhada, com Ralph Mac-
chio. Às 15h. 17h. 19h. 21 h. (10 anos).

CENTER (711-6909) — A hora do lobisomem, com Gary
Busey. Às 14h10min, 16h. 17h50min, 19h40min, 21h30mm.
(16 anos).

ICARAÍ (717-0120) — Poltergeist II — O Outro Lado, com
Jobeth Williams. Às 14h50min. 16h30min. 18h10min,
19h50min, 21h30min. Com som dolby-stereo. (14 anos).

CENTRAL (717-0367) — As Sete Vampiras, com Andréa
Beltrão. Às 14h10min. 16h, 17h50min, 19h40min 21h30min
(14 anos)

GRUPO SEVERIANO RIBEIRO I GRUPO SEVERIANO RIBEIRO
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cinema

I 832
5 mil

campeões de bilheteria

1. A Cor Púrpura (Jóia) Público: 260 m
espectadores. Renda: Cz$ 4 milhões 79E
187 na 17a semana.
2 Poltergeist II — 0 Outro Lado (America,
Leblon 2. Olaria) Público: 200 mil 021 espec-
tadores. Renda: Cz$ 3 milhões 687 mil 775 na
segunda semana. i
3. As Sete Vampiras (Bruni-Méier, Palácio)
Público: 179 mil 618 espectadores. Renda:
Cz$ 2 milhões 659 mil 715 na terceira se-
mana.
4. Hannah e Suas Irmãs (Lido-1) Público: 153
mil 288. Renda: Cz$ 2 milhões 995 mil 370 na
nona semana.
5. Fulaninha (Coral. Art-Fashoin Mall-1); Públi-
co: 152 mil 405 espectadores. Renda: Cz$ 2
milhões 335 mil 481 na quarta semarja.
Fontes Fox Colúmbia — Warner. Conder, UIP. Embrafilme.
Art Filmes e Franco Brasileira. A Paris Filmes não divulga
seus totais de renda e público.

rádio
as mais tocadas

RÁDIO CIDADE
nacionais
1. índios, com Legião Urbana
2. Nada Mudou, com Leo Jaime
3. Greg e sua Gang, com Evandro
4. Toda Forma de Poder, com Engenheiros
do Hawan
5. Minha Vida, com Lulu Santos
estrangeiras
1. Hunting High and Low, com A-Ha
2. True Colors, com Cindy Lauper
3. The Way It Is, com Bruce Homsby:
4. Human, com Human League
5. True Blue, com Madonna
FM 105
1. Em Flor, com Simone
2. Typical Male, com Tina Turner
3. True Blue, com Madonna
4. Musa, com Beto França

BOLSA DE CONSUMO CULTURAL

. .ísISBfifi mm

-."1

5. Casa, Lulu Santos
6. The Lady in Red, com Chris de Burgh
7. Garoto Maroto, com Alcione
8. Cheiro de Saudade, com Zeca Pagodinho
9. Bring on The Night, com Sting
10. Jane, com Century

Simone é a mais tocada na FM 105

Fonte — Nopem. O primeiro número entre parênteses indica
a posição do LP na semana passada. O segundo, há quantas
semanas o LP está na lista, mesmo não seguidamente.
Sairam da lista: Live in Rio — James Taylor e A Voz da
Massa — Neguinho da Beija Flor.

teatro

discos

parada de sucessos

1. Xou da Xuxa — Xuxa (1/13)
2. Fruto e Raiz — Alcione (3/2)
3. Rádio Pirata ao Vivo — RPM (9/18)
4. Amor e Paixão — Simone (10/1)
5. Sambas Enredo das Escolas de Samba

Grupo I—A — Vários (0/12)
6. Dois — Legião Urbana (7/1)
7. Zeca Pagodinho — Zeca Pagodinho

(0/28)
8. Roda de Fogo Nacional — Vários (2/6)
9. Almir Guineto — Caxambú — Almir

Guineto (5/19)
10. Joana — Joana (8/1)

campeões de bilheteria

1. A Dança dos Signos/ Os Menestréis
(Teatro da Galeria) Público: 1 mil 764 especta-
dores em cinco apresentações.
2. O Mistério de Irma Vap (Teatro Casa
Grande) Público: 1 mil 485 espectadores em
cinco apresentações.
3. Sábado, Domingo, Segunda (Teatro dos
Quatro) Público: 1 mil 552 espectadores em
seis apresentações.
4. Lily, Lily (Teatro Copacabana) Público: 1
mil 657 espectadores em sete apresenta-
ções.
5. Trair e Coçar é Só Começar (Teatro
Princesa Isabel) Público: 1 mil 323 espectado-
res em sete apresentações.
Fonte: SBAT. referente à semana de 26 a 30 de novembro.
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BRITANNIA SUMMERTIME

TOP SPEED: Curso intensivo em quatro semanas (50 horas) nível completo.

TRIPLE TECH: Conversação com apoio de computadores, áudio e vídeo.

DOÜBLE-DECKER: Conversation e writing skills - todos os níveis.

TRANSATLANTIC: Preparação para o TOEFL

HIGH FLYER: Advanced e Post-Proficiency Refresher Courses.

SÜPER SPECIAL: Cursos individuais programados.

RESERVAS ATÉ 18/12. INÍCIO 5/1, 12/1 E 2/2.
PREÇOS CONGELADOS.

d

BRITANNIA
SPECIAL ENGLISH STUDIES

Ipanema: Nascimento Silva, 154 - Tels.: 247-2415/247-4494
Barra: Av. Armando Lombardi, 949 - cobertura - Tel.: 399-3399
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DOMINGO SEM LEI

Balneário entristece Brigitte 
,„,_

Colunista faz as pazes com a

vanguarda :homenageia Gerald,

Sganzerla, Santeiro e Recarey

O Rogério Sganzerla tem toda razão.
Sou mesmo um colunista sem lei, sem
alma, sem eira, nem beira. Adoro os bote-
quins abomináveis, porque é lá, querido
Sganzerla, onde as conversas são do jeito
que são. É lá onde rolam as vergonhas
embrafílmicas. Onde neguinho joga pedra
em você, no Calil, no Marcão, Barretão,
Sroulevichão, Avellarzão... A Embrafilme
são vocês, vossa força e vossa voz. É sobre
as mesas e pés sujos que neguinho fala
sem lei, perde a vergonha e ganha a
verdade. Ganha a coragem de dizer que a
peça Hedda, a Estranha não é chata. É
Ruiz demais. Indigente. E não vai aí ne-
nhum grilo com o besteirol. É a verdade,
bicho. Nem tudo é mentira nesse balneário.

Olha, queridão, o julgamento é um
abobagem. Naqueles botequins abominá-
veis que embrulham o seu estômago mal-
dito a gente fica sabendo que o Tim Maia
não foi cantar domingo passado no Cane-
cão pprque preferiu assistir à peça Pai, o
Que É Excesso?, em cartaz no Teatro da
UFF. É já com a água molhando os pés da
freguesia bêbada que neguinho viaja, pia-
neja explodir O Último Trem Para Paris,
livro de João Paulo dos Reis Velloso que
será lançado na quarta-feira na abominável
pérgula do Copacabana Palace. A bordo do
Trem de Velloso, o próprio autor. Delfim
Neto, o morenão Andreazza e toda a patota
do tempo em que esse Brasil era tão

grande. Alguém sugere uma cabine espe-
ciai para o metaleiro Roberto Medina, que
adiou para 88 o projeto do Rock in Rio II.
Mais um golpe na confiança do eleitor. E no
botequim, também, que neguinho retifica
esta coluna e faz justiça ao companheiro de
chapa do Superhelinho. 

"É o reacionário do
Partidão que não valle um treze avos do
Álvaro. "Faz sentido, não faz Bia?

Eu tenho certeza que o Gerald Thomas
não se grila com os meus desaforos. Ele é
o meu cult movie preferido, gente! Muito
mais chateado deve estar com a sua atriz
modelo, a Tônia Carrero, que teve o des-

plante de ater as suas memórias aos pri-
meiros 16 anos de vida, porque, ao que
parece, de lá para cá não aconteceu mais
nada de importante em sua carreira. E o
Gerald, Tônia? Não convidem Gerald Tho-
mas para a noite de autógrafos de Tônia
Carrero, terça-feira, na Casa de Cultura
Laura Alvim. Coisas do Monstro de Olhos
Azuis. Liguem para o Artur da Távola e

perguntem se ele está se sentindo bem
embaixo da Hildegard Angel. Liguem para a
Regina Casé e perguntem se ela melhorou
da gripe. Liguem para o Ney Latorraca e
perguntem se ele me ama.

Brigitte Bardot ficaria horrorizada em
ver a sua Búzios neste final de semana.
Enquanto Glória Horta fazia sua Armação
na poesia (ou vice-versa), a Dolce Vita
inaugurava a sua danceteria naquele bal-
neário com as presenças de Ibrahim Sued,
Humberto Saad, George Guinle, Alfredo
Saad, Vera Gimenez, Ziraldo, Pelé, Xuxa,
Renato Pacote, Rubem Medina, Márcio
Braga e, como não poderia deixar de ser,
Carlos Alberto Torres e Terezinha Sodré, o
casal mais bem alimentado do Brasil. Foi na
sexta-feira, Brigitte, e não houve piquete
que conseguisse impedir a invasão da Ar-
mação. Não fica triste não, lourinha! Imagi-
na só a cara do Hemingway ao saber que a
filial carioca do cubano La Bodeguita vai
fazer uma festa na próxima terça-feira em
homenagem aos astros de Hollywood. O
convite — que custa 10 dólares — apela
aos comunistas morenos que se apresen-
tem travestidos em seus astros preferidos.
Hércules Corrêa vai fantasiado de Shirley
Temple.

Queria agradecer ao convite que me foi
feito pela revista Visão para jantar na terça-
feira no Maksoud Plaza com os Homens de
Visão de 1986. Mas vocês não esperam de

verdade que eu me sente à mesa com
Rogério Valente, Flávio de Menezes, Joa-
quim Ferreira Netto e José Carlos Wagner,
os Homens de Visão da revista. Ou esses
caras estão usando pseudônimos, ou são
os proprietários das Óticas Fluminense ou
eu estou mesmo por fora. Aproveito então
para eleger os Meus Homens de Visão:
Rogério Sganzerla, Gerald Thomas, Artur
Omar, Sérgio Santeiro e Chico Recarey. Só
assim eu faço as pazes com a vanguarda. E
já que eu toquei no assunto, queria pedir
aos leitores de maior poder aquisitivo que
mandem uma graninha para o Pessoal do
Circo Despertar, que está para ser reinau-
gurado na'Gávea. Tá a maior barra ouvir as
lamentações dos camaradas Paulo Reis e
Tonico Pereira.

Para finalizar, gostaria de fazer, pela
ordem, um esclarecimento e uma reco-
mendação. Não sou eu O Morto do Encan-
tado, peça de Oduvaldo Vianna Filho, que
encerra hoje sua temporada na Uni-Rio (Av.
Pasteur, 436). E vale a pena conferir na
quarta-feira, às 16h30min, no Cineclube
Estação Botafogo, o filme Os Destinos de
Manoel, do naturalmente português Raul
Ruiz. Salvo engano, é o mesmo diretor de
Joaquim II — A Missão, que aqui no Brasil
ganhou o título de O Barbudinho do
Bezinho é F... PS: Prazer em estar contigo,
Rito. Feliz Aniversário!
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PLANO P*A*I

ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL

DE SAÚDE

COBERTURA DE 100%

CONSULTAS MÉDICAS IMEDIATAS

SEM LIMITE DE IDADE

INTERNAÇÕES EM QTO. PARTICULAR

SEM TAXA DE INSCRIÇÃO

INFORMAÇÕES

222-8809/222-4162
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PEPEU GOMES — Show do cantor e compositor acompa-
nhado de Tutti Jvloreno (bateria). Paulo Casarin (teclados),
Renato Mujeiko (baixo) e Joãozinho. Charles Negrita e Ze
Macedo (percussão). Às 20h. Canecão. Av. Wenceslau Braz
215 (295-3044). Ingressos a CzS 120.00, arquibancada, Lzs
150,00. mesa lateral e CzS 180.00. mesa central. Ultimo dia.

NÚ BRASIL — Show de lançamento do LP do cantor e
compositor Vinícius Cantuária Às 21h30min, no Teatro
Ipanema. Rua Prudente de Morais. 824 (247-9794). Ingres-
sos a CzS 80,00. Último dia.
SIMONE  Show da cantora acompanhada pela banda
Amorosa Direção de Flávio Rangel. Scala II. Av. Afránio de
Melo Franco. 296 (239-4448). As 22h. Ingressos a CzS
250,00. mesa de frente. CzS 200.00. mesa lateral poltrona. O
espetáculo começa rigorosamente no horário.

MARCOS ARIEL — Show do tecladista e compositor acom-
panhado de grupo. Às 21h30min. no Espaço DCE/UFF, em
frente ao terminal sul barcas, em Niterói. Ingressos a CzS
50.00 e CzS 40.00. estudantes da Uff
PALCO SOBRE RODAS — Programação, as 15h, Circo de
Marionetes Bem-Me-Quer, às 16h. apresentação musical do
Bloco da Palhoça, às 16h45min, dança com o Grupo de Artes
llé-Ofé o Ballet de Elizabeth Olios e a Companhia de Dança
de Sylvio Dufrayer; as 18h40min. baile-show com o conjunto
Ases de Ouro e o Maestro Darcy da Cruz. Domingo, na
Quinta da Boa Vista Entrada franca

SÉRGIO RABELLO — O NOVO HUMOR — Espetáculo do
humorista. Teatro da lagoa. Av. Borges de Medeiros, 1426
(274-7999) Às 20h. Ingressos a CzS 70,00; (16 anos).

RI MELHOR QUEM RI BEMVINDO — Humor com texto,
direção e interpretação de Bemvindo Sequeira. Direção
musical de Caique Botkay. Teatro do America Rua Campos
Sales, 118. (234-2068). As 20h, Ingressos a CzS 60.00. U«
anos).

COST1NHA DR. K7 — Espetáculo de humor de Emanuel
Rodrigues e Lauretti Gruzzardi. Com Costinha. Teatro da
Cidade. Av. Epitácio Pessoa. 1664 (247-3292). As 20h.
Ingressos a CzS 150.00

GOLDEN RIO — Show musical com a cantora Watusi e o
ator Grande Otelo à frente de um elenco de bailarinos.
Direção de Maurício Sherman, Coreografia Juan Cario Berar-
di Orquestra do maestro Guio de Moraes. Participação aos
cantores Oscar Ferreira e Hélio Mota. Scala-Rio. Av. Afranio
de Melo Franco. 296 (239-4448). De 2a a dom, as 21h30min.
Couvert a CzS 350.00.
SONHO SONHADO DE UM BRASIL DOURADO II —
Musical com arranjos e regência de Silvio Barbosa. Coreogra-
fia de Walter Ribeiro. Plataforma. Rua Adalberto Ferreira. 32
(274-4022). Diariamente, às 23h. Consumação a CzS 250,00,
com direito a salgadinhos e bebidas nacionais.

OBA OBA BRASIL — Show apresentado por Luiz César
Com Glória Cristal, Dario Filho, Vera Benévolo. As Mulatas
Que Não Estão no Mapa e a orquestra do maestro Fraga. Rua
Humaitá, 110 (286-9848). Diariamente |antar dançante às
20h30min e show às 23h. Couvert a CzS 200.00
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SHOW

O Bloco da Palhoça, no Palco Sobre Rodas.

revista

ELAS DÃO CERTO — Revista de Carlos Nobre. José
Sampaio e Colé. Com Colé. Nick Nicola. Henriqueta Brieba e
outros. Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim. 33 (240-1135) De 3a
a 6a. às 21 h; sáb, às 20h e 22h30min; dom. às 18h e
20h30min. Ingressos de 3a a 5a e dom a CzS 70.00 e Cz$
60.00; 6a e sáb a CzS 80,00 e CzS 70,00.

ELAS QUEREM É PODER — Texto e direção de Brigítte Blair.
Com Brigitte Blair, Ankito, Alex Mattos, Walter Costa e
outros. Teatro Brigitte Blair II, Rua Senador Dantas, 13 (220-
5033). De 4a a sáb, às 21h15min; dom. às 19h e 21h15min.
Ingressos de 4a a 6a a CzS 100.00 e sáb e dom a CzS 120,00

CAMILE EM FLASH BACK — Texto de Brigitte Blair. Show
dos travestis Camile. Gigi Saint Sir, Mila Schnaider e outros.
Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51 (521-2955). De
4a a dom, às 21h30min. Ingressos de 4a a 6a a CzS 60,00 e sáb
e dom a CzS 80.00

karaokê

KARAOKÊ DO VELHO TIO — Karaokè (com 500 play-backs)
e brincadeiras. Apresentação de Karlmhos Senra. Às 20h, no
bar Velho Tio, Av Maracanã. 1263 (288-8291). Couvert a
CzS 15.00.

KARAOKÊ CARIOCA — Karaokè com apresentação de
Marco Ctnelly e Henrique Vasconcelos. Play-backs. brinca-
deiras e música para dançar Às 21 h. Consumação a CzS
30,00 Rua Xavier da Silveira. 112 (255-3320).

KARAOKÊ DO VOGUE — A partir das 22h, o cantor e
guitarrista Guto Angelicci e às 23h30min, karaokê com
música ao vivo apresentado por Rinaldo Genes e Mario Jorge.
Couvert e consumação a CzS 50,00. Rua Cupertino Durão,
173 (274-4145).
CANJA — Às 20h30min karaokê, onde o cliente canta
acompanhado de 950 play-backs (músicas nacionais e inter-
nacionais, além de uma coleção de tangos e boleros).
Apresentação dos cantores Luiz Armênio e Manu. A 5a a CzS
70,00 (consumação). Av. Ataulfo de Paiva, 375 (511-0484).

pagode e gafieira

DOMINGUEIRA VOADORA — Baile-show com a Orquestra
Tabajara e Wilson Moreira. Às 21h30min, no Circo Voador,
Lapa. Ingressos a CzS 50,00.

SALGUEIRO — Às 20h conjunto Samba Rio Som. Rua Silva
Teles. 104 (238-5564).

casas noturnas

RIO BY NIGHT — Show de Peri Ribeiro e Miele. Gafieira Asa
Branca. Av. Mem de Sá. 17 (252-4428). Às 23h. Ingressos a
CzS 200,00.

DOUBLE DOSE — Às 22h. Eliane Salek. Couvert a
75.00. Rua Paul Redfern. 44 (294-9791).

CzS

PEOPLE — Às 22h30min, Grupo Terra Molhada 1 h da manhã
grupo Blue Jeans. Av. Bartolomeu Mitre. 370 (294-0547, após
as 19h). Couvert a partir das 22h30min, a CzS 85,00.

CALÍGOLA — Aberto a partir das 19h. Chiquinho Botelho
(piano) e grupo. Couvert a CzS 50,00. Consumação a CzS
150,00. A partir das 22h, música mecânica com os discotecá-
rios Bernard de Castejá e Marcelo Maia. Consumação a CzS
150,00. Rua Prudente de Morais, 129 (287-1369).

ALÔ ALÔ — Às 23h. pagode com Jorge Perlingeiro e
conjunto; consumação a CzS 100,00. Rua Barão da Torre, 368
(247-7178).
LETIT BE — Atitute Incomum. A casa abre às 20h. Ingressos
CzS 40,00. Rua Siqueira Campos, 206.

BOTECOTECO — Baile-show. às 20h com a Big Band.
Couvert a CzS 30,00. Consumação a CzS 30,00. Av. 28 de
Setembro, 205 (204-2727).
BAR JAKUI — Apresentação de Emy de Oliveira e conjunto e
show da cantora Lygia Campos e conjunto. Às 21h30min.
Consumação a CzS 50,00. Hotel Inter-Continental, Av.
Prefeito Mendes de Morais, 222.

BUFFALO GRILL — Rogério Sampaio (violão) e Liliane (voz).
Às 21h30mm. Rua Rita Ludolf, 47 (2744848). Couvert a CzS
25,00.

ZEPPEUN — No bar. às 23h, João Ayres (violão) e Silvio
Romero (guitarra). Couvert e consumação a CzS 40,00.
Estrada do Vidigal. 471 (274-1549).

O VIRO DA IPIRANGA — Às 22h30min grupo Duda's e
Dados. Couvert a CzS 50,00. Rua Ipiranga, 54 (2254762).

ROND POINT —Às 18h, Rambler's Tradicional Jazz Band.
Couvert a CzS 40,00. Rond Point Hotel Meridien, Av
Atlântica, 1020 (275-1122)
CLUBE UM — Paulo Chin (piano) o conjunto vocal de Aline
Moura, Lulu Walls e Claudia. Rua Paul Redfern, 40 (259-
3148). Couvert a CzS 50,00.

ONE-TWENTY-ONE — Às 18h, Mario Fraga e Álvaro Luís.
Às 21 h, Helcio Brenha (sax) e quarteto. Hotel Sheraton. Av.
Niemeyer, 121 (274-1122). Consumação a CzS 50,00.

THE CATTLEMAN — Happy hour a partir das 18h30min
com Lygia Campos (piano e voz) e Beethoven (percussão). Às
22h, Fernando Gallo (piano). Av. Epitácio Pessoa, 864 (259-
1041).

CHAMPAGNE — Noite do Reencontro com o grupo Billy
Blue. A partir das 20h. Couvert a CzS 50,00. Rua Siqueira
Campos, 225 (255-7341).

MADE IN BRASIL — Grupo Areia Quente. Às 22h. Av.
Armando Lombardi, 10500 (399-2771) Couvert a CzS 50,00
BACO — A partir das 21 h, Jarbas (cantor e violonista) e os
pianistas San Severino e Telma. Couvert a CzS 20,00. Av
Ataulfo de Paiva, 1235 (294-0047).

NÓ NA MADEIRA — Fátima Duboc e Prá Lá de Banda.
Couvert a CzS 20.00. Estrada de Piratininga, 810.

VINÍCIUS — Às 21 h, a orquestra de Celmho do Piston e os
cantores Vitor Hugo, Roberto Santos, Leona. Av. Copacaba-
na, 1 144 (267-1497). Couvert a CzS 25,00

SOBRE AS ONDAS — A partir das 20h, o pianista Miguel
Nobre e a cantora Consuelo. Depois o conjunto de Osmar
Milito e os cantores Nethy e Beto. Av. Atlântica, 3 432 (521-
1296).

RENATO VARGAS — Apresentação do cantor violonista
Ponte de Comando, bar do Hotel Miramar, Av. Atlântica,
3668/16° (247-6070). Às 20h Sem couvert.

NILDA APARECIDA — A partir das 19 h, apresentação da
organista e cantora. Restaurante Céu, Hotel Nacional, Av,
Niemeyer. 769 (322-1000).

CABEÇA FEITA — Às 21h30min, Paulo Sérgio Rego (flauta),
Hilney Passos Nobre (voz e violão) e Welington Guimarães
(percussão). Rua Barão da Torre, 665 (239-3045) Couvert a
CzS 50,00.

PUB BAR — A partir das 21 h. Hélio (piano). Sem couvert.
Rua Antônio Vieira. 17 (541-6646).

VALENT1NO'S — Às 20h. Luis Alberto Martins ao piano.
Hotel Sheraton. Av. Niemeyer. 121 (274-1122).

SKYLAB — O cantor Estevam. Rio Othon Palace. Av.
Atlântica, 3264 (255-8812). A casa abre às 19h

CLINICA DO APARELHO L0C0M0T0R

Direção: Dra. Nadja S. Ferreira — CRM 36678

CLÍNICA MÉDICA, REUMATOLOGIA, FISIOTERAPIA E
TERAPIA OCUPACIONAL nas Seqüelas das Doenças Trau-
mato-Ortopédicas, Cardio-vasculares e Neurológicas do
Adulto e da Criança

R. Visconde de Pirajá, 156/701 — Tel. 521-0240

CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA
DR. LUIS MONTELLANO

CIRURGIA ESTÉTICA E REPARADORA
FACE—NARIZ—MAMA—CALVÍCIE E LIP0ASPIRAÇÃ0

AV. N. S. COPACABANA, 664 Sala 809
Tels.: 256-7577 e 252-9164

CRM 15.377

EM TERESOPOLIS

VÍDEO ÇLUBE

MARKETING CENTER
Rua Edmundo Bitencourt, 143 e 145

Rua Jorge Lossio, 207 (Higino)

DR. GILBERTO M. MARTINS 
- 

ANGI0L0GISTA

TRATAMENTO DE VARIZES 
- 

MICROVARIZES 
¦ 

CELULITES

CONSULTÓRIOS: IPANEMA - SAENS PENA - CENTRO - MÉIER

CENTRAL DE INFORMAÇÕES: FONE: 228-7720
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COMPRAMOS E VENDEMOS

LIVROS NOVOS E USADOS

Conheça nossas estantes de obras Jurídicas e:
livros sobre o Brasil separado por estado,

solicitem listas de assuntos de seu interesse.

LIVRARIA SÃO JOSÉ
RUA DO CARMO, 61

242-1613 • 242-4435 • 222-8975

TESTE

VOCACIONAL

Não entre pelo cano!

Entre no CEPA e faça sua

Orientação Vocacional

CEPA — CENTRO DE

PSICOLOGIA APLICADA

Rua Senador Dantas, 118 —j-

9o and. RJ
"Metrô carioca" —

Tel. 220-6545 • 220-5545

Desde 1952, a serviço da

Psicologia no Brasil.

Etiquetas Adesivas

Personalizadas

W.

Quick Address

Use como cartão de visitas.
Cole no verso de seus cheques e envelopes.
Personalize todos os seus objetos.
500 por Cz$ 109,00 + CzS 9,00 p/porte postal.
5 linhas com 28 letras cadaE^nvie text°s + che;
aue nominal cruzado a Quick Address. Grátis car
teira porta etiquetas. Solicite catálogo de noss
linha de produtos personalizados.

Rua Min. Viveiros de Castro, 122-A ¦ Tel. 541-8347

CLÍNICA DE CIRURGIA/

E TRAUMATOLOGIA

DA FACE.

DIREÇÃO: DR. YTAY LESSA
CRM 17903 CRO 160

CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCO MAXILO FACIAL

TRATAMENTO DENTÁRIO SOB
ANESTESIA GERAL

TRATAMENTO DENTÁRIO PARA
EXCEPCIONAIS.

• OTORRINO • URGÊNCIAS.

TEIS: 264-6957 e 284-6549

Rua Prof. Eurico Rabelo, 131 - Maracanã.

DANCETERIA

HELP  Música de discoteca a partir das 21 h. com três
discotecários. Hoje às 23h30min. show do conjunto Logotipo.
Ingressos a CzS 120,00. Vesperal dom. às 16h a CzS 50.00.
Av. Atlântica, 3432 (521-1296).

LA DOLCE VTTA — Disco-clube com os discotecários Amân-
dio da Hora e Walmor. Hoje, às 22h, na Av. Ministro Wan Lins.
80, Barra (399-0105). Ingressos a CzS 100.00. Matinês a partir
das 16h. Ingressos a CzS 60,00.

CIRCUS — Discoteca com a presença de dois disk-joqueis_.
Hoie. a partir das 21 h. Ingressos a CzS 100.00. e
60,00. mulher, com direito a drink. Matinês, as 16h a
30 00. com direito a um refrigerante e pizza. Rua Gal Urquiza,
102 (274-7986).

MIKONOS Discoteca a partir das 21 h com o discotecário
Hulk Consumação a CzS 50.00. Sem couvert. Rua Cupertino
Durão, 177 (294-2298)

MISTURA FINA — Programação: Hoje. às 17h e 22h, som e
vídeos; Ingressos a CzS 60.00 homem e CzS 45.00. mullier.
vesp de dom. às 17h a CzS 40.00, homem e CzS 25.00.
mulher. Estrada da Barra da Tijuca. 1636 (399-3460). A casa
abre às 22h.

MIAMI CITY — Aberta hoje. a partir das 20h, com música
mecânica e vídeos. Consumação a CzS 30,00. Av. Sernambe-
tiba. 646 (399-4007).

METRÔPOUS - Programação: Hoje. às 22h. rock_ com
Blues e Cia e Heróis do Dia. Estrada do Joá. 150 (322-3911 )¦
Ingressos 6a e sáb. a CzS 80.00; dom, a CzS 50 00.

wmmmMmmmaM

VÍDEO

VÍDEO-BAR — Às 18h30min: As confissões de uma
camareira de Luis Bunuel (versão original com legendas em
males) Às 20h30min: One Hour of jazz. documentário
reunindo Dizzy Gillespie. Ella Fitzgerald. Count Basie e outros.
Às 21 h30min: Miles Davis—The Sound of Miles Davis. As
2?h Monk Time — Theolonious Sphre Monk. A meia-
noite: Count Basie. Hoje. no TV Bar Club. Rua Teresa
Guimarães, 92.
VÍDEO-SHOW — Exibição do vídeo Serious Moonlight,
com David Bowie. Hoje, às 14h, 16h. 18h. 20h. 22h. Na Sala
de Vídeo Cândido Mendes. Rua Joana Angélica. 63.

VÍDEOS NO MANHATTAN — Hoje, às 16h Lulu Santos
No Manhattan. Av. Menezes Cortes. 3.020 — Jacarepagua.

MFLIO omCICA E LYGIA CLARK (I) - Exibição àk HO. de
ívanCardoso e Lygia Clark, de Eduardo Clark. HoJàs 14h e
16h na slla Especial Lygia Clark e Hélio Ct.J,ca. Peço
Imperial. Até dia 21 de dezembro. /

HÉLIO OIT1CICA E LYGIA CLARK (II) — Exibiçã^ de Helena"enta 
Ângela Maria, de Hélio Oiticica e Memória do corpo

de Mano Carneiro Hoje, às 14h e 16h. na sjla Especial
Lygia Clark e Hélio Oiticica. Paço Imperial Ate dia 21 de
dezembro.
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' N a

. *
ft« ' ,

Ella Fitzgerald no TV Bar Clube

EXPOSIÇÃO

PINA BASTOS — Esculturas. Parque da [Catacumba 
—

Lagoa. Das 13h às 18h. Último dia.

pai li O OSWALDO — Cidade Maravilhosa: exposição do
pintor. Sala Bernadelli. Av. Rio Branco. 199. Das 15 às 18h.
Último dia.

ARQUITETURA DA CASA II - Projetos, fotos e plantas de
vários arquitetos. Pavilhão Victor Brecheret. Parque da
Catacumba. Das 13h às 18h. Ultimo dia.

COPACABANA, QUEM LEMBRA? - Exposição com pai-
néis fotografias antigas, quadros e aquarelas^ Copacabana
Palace Av. Atlântica 1.702. Das 12h às 18h. Ultimo dia.

CARLOS SCUAR — Pinturas, litografias, serigrafias. Centro
Cultural Itaipava. Parque da Catacumba, l^agoa. Das 15h às
19h. Até dia 31. '

QUATRO QUADROS — Painéis de Analu Cunha, Inês de
Araújo Jorge Guinle e Mario Azevedo. Corredor do Centro
Cultural Cândido Mendes, Rua Joana Angélica. 63. Das 9h
às 24h. Até dia 30

LYGIA CLARK E HÉLIO OrTICICA — Arte neoconcreta com
participação do público. Paço Imperial. Praça XV. Das 13h as
19h. Até dia 21.

J B. DEBRET — Aquarelas. Investiarte. Av. Atlântica, 4.240
— ss 102. Das 14h às 20h. Até dia 20.

U. GALERA E YVONNE LOFGREN — Pinturas e esculturas
Place des Arts, Av. Copacabana, 313. Das 10h às 22h Ate
dia 19.

COLETTVA  Pinturas de Ana Horta, Ana túcia^ Durães,
Fernando Barata e Takashi Fukushima. Sala Ex|b'Çâ° Jspe-
ciai do MNBA. Av. Rio Branco. 199 Das 15h as 18h. Ate final
de fevereiro.

PERU: VIDA, MAGIA E TRADIÇÃO — Objetos de arte
popular representativos da presença do homem e seus
modos de vida em várias regiões do Peru. Museu Historico
Nacional. Praça Marechal Ancora. s/n°. Das 14h30mm as
17h30mm. Até dia 28 de fevereiro.

A CONQUISTA DO ESPAÇO — Obras de 28 artistas jovens
Rio Design Center. Rua Ataulfo de Paiva. 270. Das 12h as
20h Os desenhos e objetos postos no show-room permane-
cem até dia 28. A decoração nos malls. ate dia 11 de janeiro.

1083° C — Trabalhos feitos com cobre de Carlos Mascare-
nhas José Resende. Lygia Pape. Marco do Valle. 'unga.
Galeria de Arte Uff. Rua Miguel de Frias. 9 - Niterói Das
I6h às 20h. Até dia 11 de janeiro.

ELETROPOESIA — Apresentação em display de poema de
Jorqe Salomão Corredor do Centro Cultural Cândido
Mendes. Rua Joana Angélica, 63. Das 9h às 24h. Ate dia 10
de janeiro.
CARLOS VEIGA — Desenhos Centro Cultural do Jardim
Botânico, Rua Jardim Botânico. 1008. Das 8h às 17h. Até dia
31

l_Api — Desenhos e gravuras People. Av. Bartolomeu Mitre,
370. A partir das 20h. Até dia 31.

A MULHER E O FEMININO NA PINTURA BRASILEIRA —
Obras cobrindo o período 1800-1930. Acervo Galeria de
Arte. Rua das Palmeiras, 19 Das 16h às 21 h Até dia 30.

GARCIA LORCA — Exposição informativa sobre o poeta e
dramaturgo, com fotos, poemas, livros, desenhos e cartazes.
Teatro Dulcina. Rua Alcindo Guanabara, 17 Das 19h às 21 n.
Até dia 30

PINTAMUNDO — Exposição com desenhos de crianças de 8
a 16 anos. de várias partes do mundo. Museu do índio. Rua
das Palmeiras, 55. Das 13h às 17h. Até dia 30.

ERNi — Pinturas Casa Velha do Outeiro, Rua Barão de
Guaratiba. 31. Glória. Das 9h às 21 h. Até dia 30.

JOSÉ IGINO — Gravuras em metal. Galeria da Casa de
Cultura Laura Alvim. Av Vieira Souto, 176 Das 16h às 19h.
Até dia 30.
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OFICINA DE GRAVURA — Exposição com os trabalhos de
27 alunos. SESC da Tijuca. Rua Barão de Mesquita, 539. Das
10h às 22h. Até dia 21.

ARTE POPULAR E ARTE & CRIANÇA - Trabalhos em
artesanato e modelagem criados em oficinas de arte das
comunidades. Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua Humaitá.
163. Das 10h às 22h. Até dia 21.

LUIZ CARLOS LÚES — Fotografias e poesias. Gig-
Restaurante-Vídeo Bar, Av. Gal. San Martin, 629. Das 11 h às
04h. Até dia 21.

H. BONIFÁCIO — Pinturas. Centro Cultural Paschoal Car-
los Magno, Campo de São Bento — Icaraí. Das 9h às 12h.
Até dia 21.

ESPLENDOR DO IMPÉRIO OTOMANO — Tapetes. Anexo
da Investiarte. Av. Atlântica, 4.240 — ss 102. Das 14h às 20h.
Até dia 20.

TAU — Livro-gráfico do artista Eduardo Barr. As páginas do
livro estarão expostas nas paredes do espaço, sugerindo um
cinema de papel. Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua Humai-
tá. 163. Das 10h às 22h. Até dia 14.

DANÇA

O QUEBRA-NOZES — Balé com música de Tchaikowsky.
Coreografia de Dalal Actcar. Cenário e figurinos de José
Varona. Com o Balé do Teatro Municipal, tendo como
solistas: Ana Botafogo, Nora Esteves, Cecília Kerche, Betty-
na Dalcanale e outros. Participação de Paulo Fortes, Hugo
Travers, Dennis Gray, Coro Infantil do Teatro e outros. Teatro
Municipal, Cinelândia (210-2463). Dia 18 de dezembro às
21 h. dia 20 de dezembro, às 17h. Dias 17 e 19. às 18h30min.
Hoje. e dia 21 de dezembro, às 10h30min. Os espetáculos
das 10h30min são seguidos de brunch. Ingressos a Cz$
150.00, platéia e balcão nobre; a Cz$ 80,00, balcão simples: a
Cz$ 50,00 galeria e a Cz$ 1 mil, frisa e camarote. Na frente do
teatro há um boneco quebra-nozes que solta balões, com
imgressos gratuitos, às 10h30min, 12h, 14h, 17h. 19h e antes
e depois de cada espetáculo.

HÁBrTOS E HABITANTES — Espetáculo baseado na obra
homônima da artista plástica Marta Araújo. Direção e coreo-
grafia de Rainer Vianna. Espaço Cultural Sérgio Porto. Rua
Humaitá. 163. De sáb a 4a, às 21 h. Ingressos a CzS 40,00 e
Cz$ 30,00 classe e estudantes. Até quarta-feira.

DOMINGO DO CORPO — Aulas de dança de salão com o
professor Waldir. Hoje, às 15h, no Circo Voador, Lapa.
Entrada franca.
BALÉ-JAZZ DANCE — Apresentação do Jazz Dance Amaro
Fabiano e do Ballet Ana Maria Olive e do Grupo de Jazz
Mudança. Direção de Amaro Fabiano. Hoje às 17h e 21 h, no
Teatro Municipal de Niterói, Rua 15 de Novembro, s/n°
(722-6871). Ingressos a CzS 50,00.
INFINITO DE LUZES — Apresentação do Ballet Noémia
Edelman, Teatro do Liceu, Rua Frederico Silva, 86. De 4a a
sáb, às 20h; Hoje, às 19h. Teatro João Caetano, Pça
tiradentes. s/n° (221-0305). 2a e 3a, às 20h. Ingressos a CzS
50,00.

Mmmmmmmmm&Mmmiíms&mmmmmm

MÚSICA

I ENCONTRO DE CORAIS NO BENNETT — Integração de
nove corais. Hoje, às 17h, no Instituto Metodista Bennett.
Rua Marquês de Abrantes, 55. Entrada franca.
ACADEMIA ANTIGUA E O CORO DE CÂMARA PRÓ-ARTE
— Apresentação dos dois conjuntos. No programa, obras de
Corelli, Telemann e Padre José Maurício. Hoje, às 18h. no
Museu de Arte Moderna, Av. Infante Dom Henrique, 85
Entrada franca.

o barato do domingo

manhã almoço tarde noite

7h

9h

10h

A

mI r

• Vale a pena espantar a pre-
guiça e ir correndo à praia de
Ipanema, em frente à Joana
Angélica, para ver as feras do
Campeonato Hot Summer
Smuggler. O surfe amador
dará altas demonstrações de
suas técnicas. DE GRAÇA.

• Bata palmas para a Asso-
ciaçáo de Moradores da Pra-
ça Saens Pena. Ela comemo-
ra seis anos com uma manhã
de criatividade, uma perfor-
mance e uma exposição de
artesanato. Rua Almirante
Cochrane, 257. DE GRAÇA.

• Alunos do SESC (Rua Ba-
rão de Mesquita, 539, Tijuca)
vão trocar de cordel e mos-
trar que já aprenderam muito
da arte da capoeira. Depois
tem exibição aberta ao públi-
co, com muita ginga e balan-
ço. DE GRAÇA.

• Conheça um Rio de Janei-
ro pronto sem as temíveis
placas Em Obras na exposi-
ção Fragmentos de Jardins
Imaginários. Ele restaura a
cidade através de seus dese-
nhos e aquarelas. No Jardim
Botânico. CzS 1,70.

• Uma boa feijoada cai
bem em qualquer épo-
ca. Você pode saboreá-
Ia gastando apenas CzS
50. Basta passar no
Oklahoma Lanches (R.
Senador Vergueiro, 35-
C — Flamengo). O pra-
to é completo e dá para
dois.

• Já que não dá para
fazer churrasco em ca-
sa, o negócio é apelar
para o churrasco misto
de O Galeto (R. Morei-
ra César, 282 — Icaraí
— Niterói). O prato
custa CzS 55 e dá para
dois se acrescentar
CzS 12 do arroz.

• No Bar Lucas (Av.
Atlântica, 2744 — Co-
pacabana) você tem
duas opções de pratos
baratos: o Picadinho à
Paulista (carne moída,
ovo e purê) e Picadinho
Americano (carne moí-
da, ovo e arroz).
O preço é um só: CzS
29.

15h

15h30

|

i

16h

* */?

17h

• O Palco Sobre Rodas che-
gou à Quinta da Boa Vista.
Depois o Circo de Marione-
tes Bem-Me-Quer vem o
Bloco da Palhoça cantando
deliciosa canções e por fim
tem o Grupo llê-Ofé com um
show de dança africana. DE
GRAÇA.

18h30

• Hoje é Dia de Villa-Lobos.
Pelo menos no Circo Voador
e no MAM (Parque do Fia-
mengo) com a apresentação
de grupos de dança, teatro,
circo e corais. O céu vai ficar
coliridinho com o concurso
de papagaios. DE GRAÇA.

19h

• Existe coisa mais enigmá-
tica do que a cor? Aprenda
um pouco sobre as cores
através da pintura e de princí-
pios de ótica no Museu de
Astronomia (Rua General
Bruce, 586), em São Cristo-
vão. DE GRAÇA.

21h30
• Golfinhos e focas desço-
briram o Norte Shopping (Av.
Suburbana, 5.474). Fliper, Ci-
ce, e Lia vão jogar bola, dan-
çar e fazer muitas gracinhas
numa piscina com 370 mil
litros d'água. Crianças pagam
CzS 25, adultos CzS 35.

• Vozes de Natal é o progra-
ma de hoje na Sala Cecília
Meireles (Largo da Lapa) que
vai apresentar as belas vozes
das cantoras Maria Lúcia Go-
doy e Sônia Goulart. Promo-
vido pela Federação de Co-
rais. Ingressos a CzS 10.

• Descubra o que o casal
José e Maria da Silva faz com
seu tio moribundo na peça O
Morto do Encantado, de
Oduvaldo Vianna Filho. No
Centro de Artes da Uni-Rio
(Av. Pasteur, 436, fundos).
DE GRAÇA.

• Dê uma olhada na criativi-
dade das crianças da comuni-
dade do Catumbi e Cidade
Nova. No Espaço Cultural
Sérgio Porto (Rua Humaitá,
163) também está em expo-
sição a arte do Morro do
Sereno. DE GRAÇA.

• Por CzS 20, os cavalheiros,
e CzS 10, as damas, dança-
se até não se poder mais no
Forró Forrado (Rua do Cate-
te, 235). Ou, senão, descan-
se ouvindo a cantora Nely e o
trio do Toinho Serrinha. É
bom demais.

esesam

PAPELARIA — LIVRARIA
ARTIGOS PI PRESENTE,
ESCRITÓRIO, ESCOLAR,
LIVROS DIDÁTICOS,
BRINQUEDOS EM GERAL.
ARTIGOS DE ANIVERSARIO

RUA FRANCISCO SÁ, 71 - A e B

Tel.: 742-1099
TERESÓPOLIS — RJ

GL#B0

MODA MULHER
- VERÀO -

RIO

SHOPPING 45
Pça Saens Pena, 45 — 3o Piso — TIJUCA

LIVROS NOVOS E USADOS
COMPRA E VENDA

AVULSOS OU BIBLIOTECAS

A DOMICÍLIO

LIVRARIA ELIZART

AV. MARECHAL FLORIANO 63

233-6024 — 263-7334
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o DIA DA CRIANCA
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extra teatro

BRINCANDO COM A CIÊNCIA — Atividade que tem a cor
como tema. trabalhando através de pintura e da ótica. Hoje às
16h, no Museu de Astronomia. Rua Gal Bruce. 586 (580-
7313).

TROCANDO FIGURINHAS — Oficina de desenho e criativi-
dade. Hoje às 15h, no Museu do índio. Rua das Palmeiras. 55
(286-0845). Entrada franca.

karaokê

VIVA A INFÂNCIA — Brincadeiras, karaokê. música ao vivo
com a Fada Espacial e o palhaço Tremeguefe. Calabar, Rua
Dr. Satamim, 244. Todos os dom, às 17h. Couvert a CzS
10.00

KARAOKÊ DO VOVÓ JEREMIAS — Karaokê com sorteios,
brincadeiras e mágicos. Hoie às 18h30min, no Alpasha, Rua
Visconde de Pirajá. 276 (247-0961). Ingressos a CzS 30,00.
com direito a lanche.

A KARA DO KARAOKÊ — Hoje. às 16h danceteria. a peça
Posso Viajar? e vídeos Apresentação de Kiko Fiore. Ingres-
sos a CzS 20.00 Manhattan. Av. Menezes Cortes, 3020
(392-8757).

matinê

SESSÃO COCA-COLA — A dama e o vagabundo — Lagoa
Drive-ln 19h30mm. (Livre).
AS NOVAS AVENTURAS DA TURMA DA MÒNICA (Brasi-
leiro). de Maurício de Souza. Art Copacabana (Av. Copacaba-
na, 759), Art Fashion Mall 3 (Estrada da Gávea. 899). Art
Tijuca (Rua Conde de Bonfim). Art Casashopping 2 (Av
Alvorada. Via 11. 2150): 10h. 11 h e 12h (livre).
Reunião de oito pequenas histórias apresentadas pelo elefan-
te Jotalhão e estreladas por Mônica e sua Turrr|a: Oh que dia!
Um cão em treinado, O vampiro, A fonte da juventude. Ultimo
desejo. O monstro do lago. Cascão no país das torneirinhas e
o grande show.
* Outros filmes com censura livre ver na seção Cl-
NEMA

show

INTRÉPIDA TROUPE — Apresentação de números circen-
ses acompanhados da Cia. Aérea de Dança e da Banda do
Corpo de Bombeiros com final apoteótico. Hoje às 16h30min,
no Aterro, ao lado do MAM.

O PÃO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS — Programação
palhaço Melancia, mímica com Luiza Monteiro, os bonecan-
deiros e banda de bichos. Sáb e dom. às 16h. no Morro da
Urca. Av Pasteur. 520 Ingressos só do bondinho a.CzS
12.00 e CzS 6.00. crianças de quatro a 10 anos.

Sf
MANEQUIM E MODELO

CURSO DE FÉRIAS

ADULTOS E CRIANÇASINSCRIÇÕES ABERTAS
INF. TEL. 264-1080

W=\fS^\CTÃJ R. Barão òe Mesquita 131—Sobrado
Tijuca

FERIAS NA ESCOLA

Com 8000nt de área verde, campo de

futebol, piscina, galinheiro e horta. Ativi-

dade de Educação Física e Arte. Colônia

de Férias de 05 a 30 de janeiro/87.
ESCOLA PARQUE

I yj H.lntegral-Pré-Escolar-Primário
IK R. Marquês de São Vicente, 465/483¦ M. PHHrquo» UO «W

TEL.: 274-2949

AUCE NO PAÍS DAS MARAVILHAS — Direção de Jair
Pinheiro. Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel Lemos. 51 (521-
2955). Hoje às 17h. Ingressos a CzS 30.00

BELELÉU — Musical de Ramon Palut. Direção de Cláudio
Torres Gonzaga. Teatro de Bolso Aurimar Rocha. Av.
Ataulfo de Paiva. 269 (239-1498). Hoje às 17h30min. Ingres-
sos a CzS 50.00
O BOI E O BURRO NO CAMINHO DE BELÉM — Texto e
direção de Maria Clara Machado. Teatro Tablado. Av. Lineu
de Paula Machado. 795. Hoje às 17h e 18h. Ingressos a CzS
30,00. Até dia 28.
A BRUXINHA QUE ERA BOA — Texto de Maria Clara
Machado. Direção de Gil Ramos Espaço Cultural Vianinha,
Rua do Catete, 243. Hoje às 17h. Ingressos a CzS 30,00.

O CARTEIRO FELIZ — Texto de Bira de Oliveira. Adaptação
de Carlos Adib, Direção de Roberto Roney. Espaço DCE da
UFF. ao lado das barcas de Niterói. Hoje às 16h. Ingressos a
CzS 40,00. Acompanhante não paga.
CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto de Maria Clara Ma-
chado. Direção de Limachem Cherem. Teatro Imperial. Praia
de Botafogo. 524. Hoje às 17h. Ingressos a CzS 30,00 (com
direito a lanche).
CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto de Maria Clara Ma-
chado. Direção de Limachem Cherem Teatro Imperial, Praia
de Botafogo. 524. Hoje às 17h. Ingressos a CzS 30:00 (com
direito a lanche).

CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto de Brigitte Blair.
Direção de João Concini e Dylmo Elias. Com grupo Euivocê.
Teatro do Clube Monte Sinai. Rua São Francisco Xavier.
104. Hoje às 16h. Ingressos a CzS 15.00.

CINDERELA, A GATA BORRALHEIRA — Direção de Jair
Pinheiro. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51. Hoje
às 19h.Ingressos a CzS 30,00.
DEPOIS DE DOIS — Criação coletiva do grupo Idade Mídia.
Direção de Márcio Trigo. Teatro Alasca, Av. Atlântica 3806
(247-9842). Hoje às 17h. Ingressos a CzS 40,00.

UM ELEFANTINHO INCOMODA MUITA GENTE — Texto
de Oscar Von Pfhull Direção de Jorge Roberto Borges.
Teatro da Galeria. Rua Senador Vergueiro, 93 (225-8846)
Ho|e às 17h. Ingressos a CzS 50,00

UMA FESTA NO CÉU — Texto de Djalma Amaral e Manmha
Cerrone. Direção de Lua Abrahão. Com o grupo Calcinha.
Cueca-canção & Cia Hoje às 17h Teatro Leopoldo Fróes,
Rua Manuel de Abreu. 16 — Niterói Ingressos a CzS 30,00.
Até dia 28
RO DE UNHA — Espetáculo de atores e bonecos de Diana
Ribeiro e Marilda Kobachuck Teatro Ipanema, Rua Prudente
de Morais, 824. Hoje às 17h. Ingressos a CzS 40,00

FLOR DE MAIO — Musical de Maria Cristina Furtado.
Direção de Francisco Silva. Teatro Cawell, Rua Desembarga-
dor Isidro. 10. Hoje às 16h30min. Ingressos a CzS 30.00

O GATO PLAY BOY — Texto de Jair Pinheiro. Direção de
Gilberto Lepeninsk. Teatro do Sesc de Madureira. Rua
Ewbanck da Câmara. 90 (350-9433) Hoje às 16h.

GONÇAUNHO E GONÇALÃO?... QUE CONFUSÃO!
Texto de Zenaider Rios. Direção de João Soncini e Dylmo
Elias. Com grupo Euivocê. Teatro do Clube Monte Sinai,
Rua São Francisco Xavier. 104 Hoje às 17h30min. Ingressos
a CzS 25.00.
O GUARDA-CHUVA MÁGICO — Texto e direção de Paulo
Afonso de Lima. Teatro da Galeria. Rua Senador Vergueiro,
93 (225-8846), Hoje às 18h. Ingressos a CzS 50,00.

HEP E REG — Espetáculo de atores e bonecos com texto de
Arnaldo Miranda Teatro do Sesc da Tijuca. Rua Barão de
Mesquita, 539 (208-5332). Ho|e às 17h30min Ingressos a
CzS 30,00
HISTÓRIA DE LENÇOS E VENTOS — Texto de lio Krugli
Direção de Maria Luisa Prates Com o grupo Chá com Mel.
Teatro Isa Prates, Rua Francisco Otaviano. 131 (287-0563).
Hoje às 17h. Ingressos a CzS 25,00. Último dia

O JARDIM ENCANTADO — Texto e direção de Arlette
Ribeiro, Solar da Imperatriz. Rua Pacheco Leão, 2040, Horto
(294-7208). Hoje às 17h e 18h. Ingressos a CzS 30.00

JINGLE BELLS, JINGLE BELLS AÍ VEM PAPAI NOEL —
Direção de Luna Brum Teatro do Tijuca Tênis Clube, Rua
Cde de Bonfim, 451 (268-1012). Hoje às 17h30min. Ingres-
sos a CzS 30.00.

O JOGO DO JOGO — Comédia de Fernando Bezerra
Direção de Marco Miranda. Teatro do América, Rua Campos
Salles. 118 (234-2060). Hoje às 16h Ingressos a CzS 40,00.
Até dia 28 de dezembro

LUCINHA UNS E CLÁUDIO TOVAR — Musical infantil com
roteiro e direção de Cláudio Tovar. Scala I, Av. Afrànio de
Melo Franco. 296 (239-4448). Hoje às 17h. Ingressos a CzS
90,00, com direito a iogurte.

O MÁGICO DE OZ — Original de Lyman Franl Baum.
Adaptação de Nelson Wagner e Francis Mayer. Direção de
Waldez Ludwig. Teatro Casa Grande. Av. Afrânio de Melo
Franco. 290 (239-4046). Sáb, às 17h30min e dom, às
16h30min. Ingressos a CzS 40,00.

O MENINO DO DEDO VERDE — Texto de Maurice Druoun.
Tradução de Oscar Felipe. Adaptação e direção de Ivan
Merlino. Teatro do Sesc da Tijuca. Rua Barão de Mesquita.
539 (208-5332). Hoje às 16h. Ingressos a CzS 50,00.

O MENINO E O SONHO — Texto e direção de Humberto
Abrantes. Teatro do Planetário. Rua Pe. Leonel Franca 240
(274-0096). Hoje às 16h. Ingressos a CzS 50,00.
AS MINAS DO REI AURINO — Texto de Mário Pontes."
Direção de José Lavigne. Teatro Cacilda Becker. Rua do
Catete. 338 (265-9933). Hoje às 17h. Ingressos a CzS 25,00.

PAI, O QUE É EXCESSO? — Texto de Isabella Reinert e
Maira de Castro. Direção de Helcio Gurgel. Teatro da UFF
Rua Miguel de Frias; 9, Niterói. Hoje às 17h. Ingressos a CzS
30.00. Ultimo dia.
PEDRO E O LOBO — Adaptação de Denise Crispun. Direção
de Beto Crispum. Teatro Cândido Mendes, Rua Joana
Angélica. 63 (227-9882). Hoje às 16h. Ingressos a CzS 30.00.
Até dia 28.
PINÓQUIO, O BONECO DE PAU — Direção de Jair Pinheiro
Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel Lemos. 51 (521-2955). Hoje
às 16h. Ingressos a CzS 30.00.
PRENDAS DE AMOR — Texto, direção e bonecos de Zé
Carlos Meirelles. Sala Monteiro Lobato, anexo ao Teatro
Villa-Lobos. Av. Princesa Isabel. 440 (275-6695). Hoje às
17h. Ingressos a CzS 30,00
PUXA, QUE BRUXA — Texto de Sônia Prazeres e Ivan
Batista. Direção coletiva do grupo Feliz é o índio. Teatro do
Planetário, Av Pe. Leonel Franca, 240 (274-0096) Hoje às
17h30min. Ingressos a CzS 30,00. Último dia.
QUATRO MENINAS — Infanto-juvenil. Ver detalhes em
Teatro.
QUEM DOIS CONTOS CONTA, DOIS PONTOS APRONTA
— Texto de Raimundo Alberto. Direção de Victor Hugo
Santiago Clube Gurilândia. Rua S. Clemente. 408; Hoje às
17h. Ingressos a CzS 35,00.

QUEM MATOU O LEÃO — Texto de Maria Clara Machado.
Direção de Roberto Bontempo e Roney Villela. Teatro de
Arena, Rua Siqueira Campos, 143 (235-5348). Hoje às 16h.
Ingressos a CzS 40,00.

O REI MAGO — Texto de Thiago Santiago. Direção de Lúcia
Soares. Músicas de Caique Botkay. Teatro Glaucio Gill, Pça
Cardeal Arcoverde, s/n° (237-7003). Hoje as 16h. Ingressos a
CzS 40,00. Até dia 28.
A REVOLTA DOS BICHOS — Musical com texto e direção
de Manassés Sessanam. Teatro do Tijuca Tênis Clube, Rua
Cde de Bonfim, 451 (268-1012). Hoje às 10h30min. Ingres-
sos a CzS 30,00. Até dia 21

A REVOLTA DOS BRINQUEDOS — Texto de Pernambuco
de Oliveira e Pedro Veiga. Direção de Maria Luiza Macedo.
Teatro do América. Rua Campos Sales, 118 Hoje às
17h30m Ingressos a CzS 40,00. Até dia 28

O ROBÔ TÁ ROUBADO — Texto de Marcelo Guapyassu
Direção de Rosa Varsano. Teatro da Cidade. Av Epitácio
Pessoa, 1664. Hoje às 17h Ingressos a CzS 30,00.
T1CA TICA BUM, MORRENDO DE AMOR — Musical com
texto e direção de Kaká Braga Teatro da Associação
Médica Fluminense, Av. Roberto Silveira, 123. Hoje às 18h,
Ingressos a CzS 30.00 Acompanhante com duas crianças
não paga.
OS TRÊS PORQUINHOS E O LOBO MAU — Direção de Jair
Pinheiro Teatro Brigitte Blair. Rua Miguel Lemos. 51 (521-
2955). Hoje às 18h. Ingressos a CzS 30,00
VAMOS BRINCAR DE CIRCO? — Texto e direção de Sallo
Tchê. Teatro A.S.A.. Rua S. Clemente. 155 (226-7740). Hoje
às 17h. Ingressos a CzS 30,00. Estacionamento próprio.
VAMOS CONQUISTAR O MUNDO COM ALEGRIA -
Texto e direção de Pérsio de Souza Teatro da Galeria, Rua
Senador Vergueiro. 93. Hoje às 16h. Ingressos a CzS 40.00.
VIAGEM À MONTANHA ENCANTADA — Texto de Lima-
chem Cherem Teatro Imperial. Praia de Botafogo, 524. Hoje
às 18h30min. Ingressos a Cz$ 30,00. Acompanhante não
paga.
ZEZEU E O MINITOURO — Texto de Cláudio Carvalho
Direção de Antônio Hildebrando Espaço DCE da UFF, ao lado
das barcas de Niterói Hoje às 17h30min. Ingressos a CzS
30.00
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Três perguntas

para

Carvalhinho

Em 53 anos de carreira o ator Carvalhi-
nho já perdeu a conta do número de peças
de teatro, comédias, filmes, shows e dis-
cos de que participou. Ele gosta de dizer
que seu maior prazer é fazer teatro e que
tudo que sabe hoje aprendeu subindo num
palco. Irreverente, prefere as comédias,
mas nos últimos dois anos foi descoberto
por um novo público: o infantil. Hoje Carva-
Ihinho vai ser jardineiro, general e professor
na peça O Menino do Dedo Verde, que
estréia no Sesc Tijuca. Quando o espetácu-
Io terminar, o ator vai pegar um táxi e correr
para o América, onde vestido de ursinho de
pelúcia participa de A Revolta dos Brin-
quedos. Não satisfeito prepara para a se-
mana que vem uma terceira montagem:
Romeu e Julieta, no Teatro do Clube

^f&{ ' ^
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Carvalhinho, agora para crianças

Municipal, na Tijuca.

1 — Com 60 anos não é exaustivo
trabalhar em três peças simultanea-
mente?

R — Já estou acostumado e tenho que
aproveitar o final do ano quando os convi-
tes não param. Vivo correndo de um táxi
para o outro para não me atrasar para os

espetáculos. Qualquer dia desmancho no
carro e quando o motorista olhar só vai
encontrar minha roupa.

— É bom fazer teatro infantil?

R — Comecei na profissão com sete anos
lá em Pernambuco fazendo teatro infantil e
passei 10 anos vivendo exclusivamente
dele. Depois é que engrenei nas comédias
e nos shows. Mas teatro infantil traz sem-
pre muitas surpresas. Muitos adultos vão
me ver hoje com seus filhos e levam fotos
antigas mostrando que quando crianças já
me curtiam.

— O contato com grupos jovens de
teatro é proveitoso?

R — Sou de uma época em que pontifica-
vam Procópio Ferreira, Milton Carneiro e
outros que seguiam um estilo hoje ultra-
passado. Sinto que os jovens me respeitam
demais e querem aprender comigo. Minha
dica é sempre a mesma: o público não
morde e teatro a gente só aprende fa-
zendo.

Matinês

de sucesso

As sessões matutinas estão de volta,
agora regadas a iogurte servido à garotada
no circuito Art pelos personagens de As
Novas Aventuras da Turma da Mônica,
Como nos velhos tempos, as salas escu-
ras recuperam o hábito de abrir as portas
enquanto o sol começa a esquentar lá fora.
O filme de Maurício de Souza estreou no
fim de semana passado e levou 4 mil 482
crianças para quatro cinemas do circuito
Art (Copacabana, Fashion Mall, Casashop-
ping e Tijuca). "A idéia foi superbem
aceita", assegura o dono do circuito, Hugo
Sorrentino. E hoje tem mais, nos mesmos
cinemas, às 10h, 11 h e 12h.
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As Novas Aventuras da Turma da Mônica levou mais de 4 mil crianças aos cinemas
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Festas Infantis
Temos todo serviço que você precísa:j
Decoração completa
Deixe tudo por conta da nossa doce
estrela - Tel.: 322-4150

INSCRIÇÕES
ABERTAS

O)/'
\ 

c 
y«

8 à 23 de dezembro
13 às 17 horas — 2 à 8 anos

N.S. das Vitórias
Rua Dona Mariana, 143 — Botafogo Tel : 266-3368

# CRECHE ESCOLA DEPSI <
BERÇÁRIO, MATERNAL, JARDIM DE. INFANCIA •

ir CLASSE DE ALFABETIZAÇÃO — 1o A 4o SERIE ^1
COLONIA DÉ FÉRIAS - JAN./ FEV.

HORÁRIO INTEGRAL
SALAS COM AR CONDICIONADO, LUGAR MAIS

TRANQÜILO E MAIS VERDE ATIVIDADES EXTRAS:
JUDÔ - NATAÇÃO - BALET - YOGA - SHIATSU

R. PACHECO LEÃO, 1.818 — JARDIM BOTÂNICO
TELS.: 511-0348/294-9697/274-4845

</ 5

O
avie jardim fcquinha

i/ •PRÉ - ESCOLAR • 1° GRAU
Faça-nos uma visita e entre para a turma dos

amiguinhos do FOQUINHA, seja um dos nossos a
crescer, pular, brincar, cantar e aprender.

H. Integral — Meio Período
Rua Ahrn de Brito, 26. 208-3596. Tijuca.

Em janeiro com Colônia de Férias no horário de 13 às 17 horas.

iPernalonga

Colegio Isa Prates

Rua Francisco Otaviano, 131
Arpoador Tel.: 237-0563

Para seu filho, urn projeto
de viver:

um ser livre, construtivo
e criador.

DO MATERNAL AO 2° GRAU
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Matrlculas Abertas

Para 1987

PROGRAMA 25

s

a

Para seu filho, um projeto
de viver:

um ser livre, construtivo
e criador.



Uma chanchada

que 
se recupera

da vigília

Protesto dos funcionários

quase derruba a peça

do Teatro Nelson Rodrigües

• Quando a atriz Louise Cardoso viu
aquelas 

"cinco mil pessoas" em frente
ao Teatro Nélson Rodrigues — que fun-
ciona no prédio do BNH —, ficou muito
satisfeita. Pensou, naturalmente, que era
o público chegando para assistir a A
Divina Chanchada. A peça havia estrea-
do na semana anterior, com espetáculos
beneficentes e sessões especiais pára a
crítica e para a classe teatral. Até que a

atriz caiu em si: aquelas pessoas eram
funcionários do BNH, que ainda viviam o

impacto da ameaça da extinção da esta-
tal. O diretor Jorge Fernando suspendeu
o espetáculo naquela noite, deixando o
teatro para a assembléia dos funcjoná-
rios. Nos dias seguintes, o elenco — que
inclui além de Louise os atores Gujlher-
me Karam, Duse Nacarati, Cláudio Gaya
e Marcos Alvisi — enfrentou cordõés de
isolamento, barreiras na frente da bilhe-
teria, palavras de ordem e muita tensão.
A vigília continua, só que agora é feita
apenas por um comando de funcionários
do BNH. A Divina Chanchada ainda
tenta recuperar sua carreira que come-

çou de maneira tumultuada do dia 13 de
novembro.

|"É claro que eu entendo e dou força

ao movimento deles, mas fomos prejudi-
cados porque o público ficou achando

que o teatro havia acabado junto com o
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TEATRO

Vicente e Jorginho não perdem o humor

BNH", conta Jorge Fernando que levou

dois anos tentando encenar A Divina
Chanchada. 

"Eu só não levei um susto
maior porque tenho levado tantos sustos

ultimamente...", confessa o autor da

peça, Vicente Pereira. Com bom humor,
Jorge Fernando admitiu que seus guias
espirituais não entenderam bem as suas

preces. 
"Antes da peça estrear eu pedi

para que ela fosse um sucesso, que
tivesse um monte de gente na porta.
Aos poucos o Teatro Nelson Rodrigues

vai recuperando seu público normal.

Gente que gosta de teatro. A vigília é

outra história.

A CASA DE BERNARDA ALBA — Texto de Fede rico Garcia
Lorca Direção, tradução e iluminação de Roberto Vignati.
Com Maria Fernanda, Ana Lúcia Torre. Nicette Bruno. Tathee-
na Rezende. Norma Geraldy e outros. Casa de Cultura Laura
Alvim Av. Vieira Souto. 176 (227-2444). De 4a a dom. as 21 h.
Ingressos de 4a a 6a e dom a CzS 120,00 e Cz$ 100,00; sáb a
Cz$ 150,00. Duração: 1h45min. (14 anos).

DIREITA VOLVER — Comédia de Lauro César Muniz.
Direção de Roberto Frota. Com Mauro Mendonça Rosamaria
Murtinho. Priscila Camargo. Elcio Romar e Ana Mana Nasci-
mento Silva Teatro Mesbla. Rua do Passeio, 42 (240-6141).
De 4 a6às 21h vesp. 5a, às 17h; sáb.. às 20h e 22h30mm
e dom às 18h e 20h. Ingressos 4a e 5a a Cz$ 60 00, 6a e
dom., a CzS 80.00 e sáb.. a CzS 100,00. Duraçao. 1h45min
(18 anos).

A DIVINA CHANCHADA — Musical de Vicente Pereira.
Direção de Jorge Fernando. Com Louise Cardoso. Guilherme.
Karan, Duse Nacarati, Cláudio Gaya, Marcos Al vis i_e outros.
Teatro Nelson Rodrigues, Av. Chile, 230 (212-5695). 4 5 e
6a às 21h15min; sáb. às 20h e às 22h30mm; dom. as 19h e
às21h30min. Ingressos 4a e 5a. a CzS 80.00; 6 e dom. a CzS
100,00. sábs a CzS 120.00.

DONA ROSfTA A SOLTEIRA — Texto de Federico Garcia
Lorca. Tradução de Carlos Drummond de Andrade. Direção
de Ary Coslov. Com Nelson Dantas. Ana Rosa, Elza de
Andrade. Marília Barbosa, e outros. Teatro Dulcina, Rua
Alcindo Guanabara. 17 (220-6997). De 4a a sáb às 21h; dorrx
às 19h; vesp. de 5a. às 18h. Ingressos 4a a CzS 50.00; 5a 6a e
dom a CzS 80.00 e CzS 60.00. estudantes; sab a CzS 80.00.
Até dia 21. Duração: 2h. (Livre).

DOROTÉIA VAI À GUERRA - Texto de Carlos Alberto
Ratton. Direção de Renato Prieto. Com Roberto Marconi e
Eduardo Dascar. Teatro do Sesc de S. João de Menti Rua
Tenente Manoel Alvarenga Ribeiro. 66 (756-4615). De 5 a
dom. às 20h30min. Ingressos à CzS 40,00.

EL GRANDE DE COCA-COLA — Texto de Ron House, Diz
White, Alan Shearman e John Neville-Andrews. Adaptação,
direção e cenografia de Naum Alves de Souza. Com Pedro
Rangel, Diogo Vilela, Zezé Polessa. Raul Gazola e Guida
Viana Teatro de Arena. Rua Siqueira Campos, 143 (235-
5348). 5a e 6a, às 21h30min; sáb. às 20h e 22h30min; dom.
às 18h30min e 21 h. Ingressos 5a a CzS 100.00; 6t- e dom. a
CzS 120.00; sáb. a CzS 50.00.

ELETRA COM CRETA — Texto e direção de Gerald Thomas.
Com Beth Goulart. Bete Coelho. Luiz Damasceno. Marcos
Barreto. Maria Alice Vergueiro e Vera Holtz. Museu de Arte
Moderna. Aterro (210-2189). De 4a a 6a, às 21h30min, sátx
às 20h e 22h30min; dom, às 20h. Ingressos 4a e 5 a CzS
80.00; 6a e dom a CzS 100.00 e sáb a CzS 120.00. Duraçao:
1h40min. (Livre).

EQUUS  Texto de Peter Shaffer. Direção de Shimon
Nahmias. Com Luciano Maia. Expedito Barreira. Lindenberg
Vieira. Valéria Rowena. Roberto Lima José Roberto e outros.
Teatro do Sesc da Tijuca. Rua Barão de Mesquita. 539 (20o-
5332). De 4a a 6a. às 21 h; sáb. às 20h e 22h e dom. as 20h
Ingressos 4a e 5a a CzS 60.00; de 6a a dom a CzS 80.0a
Comerciários e classe a CzS 40,00. Duração: 1h50min. (18
anos).
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Inglês no Feedback.

0 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 na filial de

Botafogo. Venha para o
Feedback. Aprender inglês

sempre é um ótimo

programa.
feedback

12 anos
de experiência

Centro: 221-1863 Tijuca: 284-8040 Botafogo: 551-0049
Ipanema: 259-5296 Copacabana: 275-8249 Barra: 399-5766

Dr. Antônio Américo Gonçalves
CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E REPARADORA

Lipoaspiração • Face
Nariz • Abdômen
Mamas • Cicatrizes
Orelhas em abano
Ginecomastia
Inclusão de silicone

mamário
Peeling

Diariamente de 9 às 17 H
<CD

COPACABANA:
R XAVIER DA SILVEIRA 45/504 • TEL.: 235-5381

ICARAÍ:
R GAVIAO PEIXOTO 148/á06 • TFL £10 1333

FRIBURGO: TEL (0245)22 8113
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ESSE RIO TEM CADA HISTÓRIA — Texto de Joel Rufino.
Direção de Fernanda Leite. Com Anita Terrana. Carmem Luz,
Expedito Barreira. Maria Helena Carvalho e outros. Museu
Histórico da Cidade. Estrada de S. Marinha, s/n° (322-1354).
3a e 6a. às 15hedom, às 14h30mine 16h. Ingressos gratuitos
devem ser reíirados na portaria do museu.

ESTRANHOS OU PÁGINAS DA VIDA — Texto do grupo
Lanavevá. Direção de Jorginho de Carvalho. Com Caco
Monteiro, Titita Tornaghi, Joice Niskier, Heloísa Stockler e
outros. Teatro da UFF. Rua Miguel de Frias, 9, Niterói. (717-
8080). De 6a a dom, às 21 h. Ingressos a CzS 80,00 e CzS
50,00.

EU SOU UMA MULHER — Coletânea de textos reunidos por
Viveca Lindfors. Com Neila Tavares. Casa de Cultura Laura
Alvim, Av. Vieira Souto. 176 (227-2444). 5a, 6a e dom, às
21h30m. e dom às 20h e 22h. Ingressos a CzS 100.00 e CzS
70,00, estudantes. Duração: 1h30min (18 anos).

FEDRA — Texto de Racine. Direção de Augusto Boal. Com
Fernanda Montenegro, Edson Celulari. Cassia Kiss. Linneu
Dias e outros. Teatro João Caetano, Pça Tiradentes. s/n°
(221-0305). De 4a a sáb, às 21 h e dom, às 19h. Ingressos a
CzS 50,00. Duração: 1h50min. (10 anos).

FÉRIAS EXTRACONJUGAIS — Comédia de Donald Chur-
chill e Peter Yeldham. Direção de Attilio Riccó. Com Ewerton
de Castro. Tamara Taxman, Mario Cardoso, Claudia Jimenez.
Suzane Carvalho. Adele Fatima e Henrique Taxman. Teatro
da Praia, Rua Francisco Sá, 88 (267-7749). De 4a a 6a e dom,
as 21h15min sáb. às 20he22h30minevespde dom, às 18h.
Ingressos 4a a CzS 80,00: 5a e dom. a CzS 100.00 e 6a e sáb. a
CzS 120,00. Duração: 2h. (16 anos).

HEDDA, A ESTRANHA — Comédia de Olga Wansislowa.
Direção de Felipe Pinheiro. Com Ariel Coelho. Ruiz Bellenda,
Alexandra Barbalho e Cândido Damm. Teatro Glaucio Gill,
Pça Cardeal Arcoverde, s/n° (237-7003). De 4a a sáb, às
21h30min; dom, às 18h30min e 21 h. Ingressos de 4a a 6a e
dom a CzS 80,00 e CzS 60,00, estudantes: sáb a CzS 80,00.
Duração: 1h30min. (16 anos).

UMA HISTÓRIA DE AMOR — Comédia inspirada na peça
Romeu e Julieta de Shakespeare. Tradução e adaptação de
Frederico D'. Direção de Carvalhinho Com America Caparelli.
Joáo Vianna. Frederico D', Eliana Oliveira e outros. Clube
Municipal. Rua Haddock Lobo. 359/4° andar (264-4542). 5a.
6a e sáb às 21 h; dom, às 20h. Ingressos a CzS 70,00.

IDÉIAS E REPETIÇÕES — UM MUSICAL DE GESTOS —
Roteiro e direção de Bia Lessa. Direção musical de Caique
Botkay. Teatro Villa-Lobos, Av Princesa Isabel, 440 (275-
6695). De 5a a sáb, às 21h30min edom, 18h e 20h. Ingressos
5a, 6a e dom a CzS 80.00, CzS 60.00, estudante e CzS 40,00,
classe teatral: sáb, a CzS 80,00. Duração: 1 h 15min, (10 anos).
Até dia 28 de Dezembro.

OS INCRÍVEIS ANOS 60 — Texto de José Maria Rodrigues.
Com o grupo do Sesc Tijuca. 2a e 3a, às 20h30min, sáb e dom,
às 18h30min. Teatro do Sesc Tijuca II, Rua Barão de
Mesquita. 539 (14 anos). Até dia 20
ULY EULY — Texto de Barillet e Grédy. Tradução, adaptação
e direção de João Bethencourt. Com Eva Todor, Milton

Carneiro, Hélio Ary, Ida Gomes e outros. Teatro do Copaca-
bana Palace, Av. Copacabana, 291 (255-7070). 4a, 6a e sáb..
às 21h30min: 5a, às 17h e 21h30min; dom., às 18h e
21h30min. Ingressos 4a. 5a e dom, a CzS 100,00: 6a e sáb. a
CzS 120,00. Duração: 2h15min (14 anos)

MARIANA PINEDA — Texto de Garcia Lorca. Direção de
Lauro Goes. Com Adilson Nascimento, Christiane Pagano,
João Luiz, Katia Moura e outros. Participação de Wally
Borgoff e Paulo Pinagé. Espaço Cultural Sérgio Porto, Rua
Humaitá. 163 (266-0896). De 6a a dom. às 18h. Ingressos a
CzS 30,00 e CzS 10,00, estudantes. Até dia 21.

OS MELHORES ANOS DAS NOSSAS VIDAS — Texto de
Domingos Oliveira, Lenita Ploncynski e Joaquim Assis. Dire-
çáo de Priscilla Rosembaum e Domingos Oliveira. Teatro
Teresa Raquel, Rua Siqueira Campos, 143 (275-6695). De 4a
a 6a, às 21h30min; sáb., às 20h e 22h30min; dom, às
18h30min e 21 h. Ingressos de 4a a 6a e dom a CzS 80,00 e
sáb. a CzS 100,00. Duração: 2h. (10 anos).

t
OS MENESTRÉIS — Texto, direção e concepção de Oswal-
do Montenegro. Com Oswaldo Montenegro, Madalena Sal-
les, José Alexandre, Raimundo Lima e outros. Teatro da
Galeria. Rua Senador Vergueiro. 92 (225-8846). De 6a a dom,
às 21h30min. Ingressos a CzS 100,00. Duração: 1h30min
(Livre).
O MISTÉRIO DE IRMA VAP — Comédia de terror de Charles
Ludlam. Tradução e adaptação de Roberto Athayde. Direção
de Marília Pera. Com Marco Nanini e Nei Latorraca. Teatro
Casa Grande. Av. Afrânio de Melo Franco, 290 (2394046).
De 4a a sáb, às 21h30min; dom, às 19h. Ingressos 4a e 5a a
CzS 100,00; 6a e dom a CzS 120,00; sáb a CzS 150.00.
Duração: 1h45min (10 anos). Entrega dos ingressos à domi-
cílio.

O MORTO DO ENCANTADO — Comédia de Oduvaldo
Vianna Filho. Direção de Claudia Valli. Com Augusto Pessoa.
Jacynam Castilho. Carlos Henrique Martins. Carla Cabral e
outros. Sala Paschoal Carlos Magno —, Centro de Letras e
Artes da Uni-Rio. Av. Pasteur. 436.5a e 6a, às 21 h; sábe dom.
às 19h. Entrada franca. Até domingo.
MULHER, MELHOR INVESTIMENTO — Comédia de Ray
Cooney. Adaptação de João Bethencourt. Direção de José
Renato. Com Otávio Augusto, Maria Isabel de Lizandra,
Cristina Mullins, Rogério Cardoso e outros. Teatro Vanucci,
Rua Marquês de S. Vicente, 52 (239-8545) De 4a a 6a, às
21h30min; sáb, às 20h e 22h30min e dom. às 19h e
21h30min. Ingressos 4a. 5a e dom a CzS 80,00 e 6a a CzS
100,00 e sáb a CzS 120.00. Duração: 2h. (16 anos).

NINGUÉM PAGA, NINGUÉM PAGA — Texto de Dario Fo
Tradução de Maria Antonieta Cerri e Regina Vianna. Com
Aríete Sales, Flávio Galvão. Clarisse Derziê, Edgard Aranha,
Fábio Junqueira e outros. Teatro Clara Nunes. Rua Marquês
de S. Vicente. 52/370 (274-9696). De 4a a 6a, às 21 h; sáb., às
20h e 22h30min; dom., às 18h e 21 h. Ingressos 4a e 5a, a CzS
100,00; 6a e dom., a CzS 120,00; sáb., a CzS 150,00.
Duração: 2h (14 anos).

A PAIXÃO DE AJURICABA — Texto de Márcio de Souza.
Direção coletiva. Com Edmilson Silva. Sônia Olivia, Carlos
Gonçalves e Lande Leal. Sala Vianinha (UNE). Rua do
Catete, 243. De 6a a dom, às 21 h. Ingressos a CzS 60,00.

PEDRA, A TRAGÉDIA — Texto de Mauro Rasi, Vicente
Pereira e Miguel Falabella. Direção de Ari Coslov. Com Analu
Prestes. Thelma Reston. Stella Freitas e Isaac Bernat Teatro
Cândido Mendes, Rua Joana Angélica, 63 (227-9882) 5a e
6a. às 21h30min. Sábados, às 20h30mm e 22h30min, dom,
às 19h e 21 h. Ingressos de 4a a 6a e domingo, a CzS 60,00 e
sáb. a CzS 70,00. Duração: 1h20min. (16 anos). Até dia 11 de
janeiro.
O PERU — Comédia de George Feydeau. Adaptação de Juca
de Oliveira. Direção de José Renato. Com Francisco Milani,
Roberto Azevedo, Felipe Carone, Djenane Machado, Ângela
Viana e outros. Teatro Ginástico. Av. Graça Aranha, 187
(220-8394). De 4a a 6a, às 21 h; sáb, às 20h e 22h30min; dom
às 18h e 21 h. Ingressos 4a. 5a e dom a CzS 60,00; 6a e sáb a
CzS 80,00.Duração: 2h (18 anos).

QUATRO MENINAS — Texto de Louise May. Adaptação de
Lenita Ploncznki e Adriana Maia. Direção e cenários de Carlos
Wilson, com Silvia Buarque, Cristina Louviane e outras.
Teatro Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente, 52 (239-8545)
De 4a a sáb, às 17h e dom, às 16h45min. Ingressos de 4a a 6a,
a CzS 50,00; sáb e dom, a CzS 60,00. Duração: 1h30min.
(Livre).
RAPAZES — Texto de Ronaldo Reis. Direção de Yvone
Hoffman. Com Rubens Araújo, Lurdes Moraes, Samantha,
Sérgio Maia e outros. Teatro Alasca, Av Copacabana, 1241
(247-9842). De 4a a 6a e dom às 21 h30min; sáb. às 20h30mm
e 22h30min; dom. às 19h. Ingressos 4a, 5a e dom a CzS
70,00; 6a a CzS 80,00; sáb a CzS 100,00. Duração: 1h30min
(18 anos)

SÁBADO, DOMINGO, SEGUNDA — Texto de Eduardo di
Fillipo. Tradução de Millor Fernandes. Direção de José Wilker.
Com Paulo Gracindo, Yara Amaral. Ary Fontoura, Renata
Franzi, Paulo Goulart e outros. Teatro dos Quatro. Rua
Marquês de S. Vicente. 52 (239-1095). De 4a a sáb. às 21 h e
dom, às 18h e 21 h. Ingressos 4a, 5a e dom a CzS 100,00 e CzS
80,00, estudantes; 6a a CzS 100,00 e sáb e feriados a CzS
120,00. Duração: 2h30min (Livre).

ANTÍGONE — Texto de Sófocles Direção de Antônio
Guedes e Helena Varvaki. Adaptação de Beto Tibaji e
Christine Lopes. Com Antônio Guedes, Bel Fortes. Beto Tibaji
Christine Lopes, Claudia Neves e outros. Sala dos Archei-
ros. Paço Imperial, Pça 15. (220-0714) 6a e sáb, às 21h e
dom, às 19h. Ingressos a CzS 50,00. Não é permitida a
entrada após o início do espetáculo Duração. 1h (14 anos).

TRAIR E COÇAR... É SÓ COMEÇAR — Texto de Marcos
Caruso. Direção de Attilio Ricco. Com Angela Leal, Marilu
Bueno, Elisângela, Fátima Freire, Adriano Reys e outros.
Teatro Princesa Isabel, Av Princesa Isabel, 186 (275-3346).
De 4a a 6a e dom, às 21h15min; sáb, às 20h e 22h30min,
vespdedom.às 18h. Ingressos 4a, 5a edom a CzS 80,00, 6ae
sáb a CzS 90.00. Duração: 2h (16 anos).

UM AMANTE PARA QUATRO — Texto de Nelson Moura
Direção de Paulo Afonso de Lima. Com Cristina Amaral,
Silvana Calábria, Roberto Guarabira e outros. Teatro de Bolso
Aurimar Rocha, Av. Ataulfo de Paiva, 269(239-1498) De 4a a
sáb. às 21h30m, dom às 20h e 21h30m Ingressos 4a. 5a e
dom a CzS 80,00; 6a e sáb a CzS 100,00. Duração IhlOmm
(18 anos).
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"FESTA 
ALEMÃ"

LEVE A ALEMANHA PARA SUA CASA

Novo Produto: PRESUNTO E PERNIL DEFUMADOS

TEMPERO ALEMÃOPresunto Floresta Negra
Kassler defumado com temperos
Salsição defumado novilho 100% (boi)
Frios bem magro 100% novilho (boi)
Salsicha bem magra novilho
Patê Fazendeiros com temperos Carne leitão
Patê de novilho

Domingo ate as 17hs.

Rua Edgard Werneck, 832 lj.B

Tel. 342-9070 — Jacarepaguá

RODÍZIO alemão franz
Aberto 3a-feira a sábado de 11 as 23hs.

ENTREGAS À DOMICILIO
4a E 6a.- FEIRA

PURIFICADOR DE

ÁGUA 
EUROPA

•
.UHOT'*

Não é elétrico • Totalmente a base
Não tem gazes de seixos mineirais
Não possui elementos • Testado e aprovado pelo
químicos Instituto Adolfo Luiz

Informações: 210-1243
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CIDADE DA CRIANÇA

aérea 3 dias

Inclui: Viagem aérea + ônibus de luxo + café
da manra * almoço + Simba Safari + Play Center h
Cidade da Criança + Guia especializado f traslado.

¦A v-
Adulto: CZ$ 2.150.00

;',c Criança: CZ$ 1.600,00

Financiamento sem juros ou 4 X com ou sem entrada.

PORTO SEGURO

AEREA 8 DIAS

Viagem aerea r hospedagem - traslado + Gtytour
passeio de saveiro + cafe da mannã | guia
Planos de Financiamento ^

,,,. j RHS Hotéis e Turismd
|| Ip^j Rua: São José, 90 - 9?

X*

Emb. 00197-00-41-8Tel. 224*9455

— 

itatiaia

turismo
RiodaJanairo-Centrd: Av. RioBranco, 120 - Sobreloja (Galeria

dos Empregados no Comércio)Tel.: 221-2022 (PABX)
Ipsiuma - Rua Visconde de Pi rejà, 540 - Sobreloja 208 (Sede

Embratur 00010-00-41-1 própria) - Tal.. 
511*1147
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# AeroPeru
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AeroPeru 11 anos de I
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Na foto acima o excelente e dinâmico profis-
sional João Araújo, que acaba de ser nomeado
Gerente de Vendas Brasil da Lan Chile, acu-
mulando o cargo de Gerente Rio. Uma promo-
çáo justa e merecida.

A NASCIMENTO TURISMO inaugurou na ter-
ça-feira próxima passada sua filial no Rio, com
um luxuoso coquetel realizado nos salões do
Clube Naval. Na foto, SÉRGIO VAMPRE.
MARCO SANTARELLI e EDUARDO VAMPRE.
diretores da empresa.

» Viaje nestas férias de rosto novo!
A VITA CENTER está lançando uma promoção
toda especial neste verão! A limpeza de pele hi-
dratante.
O processo, altamente sofisticado, consta de
aquecimento com sauna para vaso-dilatação,
desobstrução dos poros, hidrataçáo profunda
tornando a pele suave e orientação médico-der-
matológica.
O endereço deste verdadeiro toque de magia é
Av. N.S. de Copacabana, 500 Ij 1 - sobreloja -
tel.: 255-9462

Os turistas brasileiros em Miami têm, sem dú-
vida, dois grandes amigos naquela cidade.
Elda e Daniel da Kalu Place estão sempre dis-
postos a ajudar e apoiar todo brasileiro que
precisar de qualquer tipo de assistência. A loja
da Kalu está na 121 S E. 2nd Ave —Miami Fló-
rida 33131.
O Presidente da ABAV RIO. Oscar Dalsenter,
nos comunicando que a entidade realizará seu
1° BAILE & JANTAR CONFRATERNIZAÇÃO,
dos agentes de viagem, no próximo dia 17 no
Clube Monte Líbano. A renda será em benefi-
cio de uma instituição de caridade.
Um sucesso no Hotel OTHON PALACE, em 27
de novembro passado, o almoço INTERUNE
da LAB, com a presença representativa de in-
terlines e jornalistas. Na ocasião Victor Palen-
que. Gerente Distrital da LAB. ofereceu suas fa-
mosas cervejas e Saltenhas Bolivianas.
MDE Turismo uma agência sempre com proje
tos criativos e inteligentes, lançando "MANDE
A SOLIDÃO FAZER AS MALAS" Um projeto
sério e pioneiro para solteiros e descasados,
com hospedagem em hotéis de 1 a classe. Vale
a pena conhecer os roteiros que são geniais.
Inteligente e criativo o cartão de natal da SKY
TURISMO criado pela Agência de Publicidade
Adam & Associados.VAMOS NESSA é o programa criativo e "bem

bolado" da Soluna Tour para a Disney.
Excelente idéia e excepcional oferta a da JOINT
VENTURE TOURS — "Tenha uma Jóia de Na-
tal e Ano Novo".

CfaicÍG£r)2.Ko±ltún.

m
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RIO: Abreu e Moro, Agir, Argumento, Carros-
sel, CriagSo, Dazibao, Diaiogo, Eu e VocS, Fo-
rense, Francisco Alves, Fravipe, Freitas Bas-
tos, Guanabara Jornais e Revistas, Gutem-
berg, Kosmos, Leonardo Da Vinci, Mesbla, O
AcadSmico do Rio, PasSrgada, Rio Market,
ftubayat, Siciliano, Studio" Livros, Tempos
Modernos, Timbre, Taurus, Uniiivros, Velho
Livreiro, Xanan
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A ANIMA Editora esfregou a lâmpada
mágica e trouxe^
"AS MIL E
UMA NOITES';
e muitos ou-
tros livros
para você,
que aprecia
ler e dar
um bom livro

LIVRARIAS
¦¦ VOCÊ PODE ENCONTRAR

SSÜ„RIO: Abreu e Moro, Agir, Argumento, Carros-
I sei, Criação, Dazibao, Diálogo, Eu e Você, Fo-

I rense, Francisco Alves, Fravipe, Freitas Bas-
I tos, Guanabara Jornais e Revistas, Gutem-
I berg, Kosmòs, Leonardo Da Vinci, Mesbla, O

I Acadêmico do Rio, Pasárgada, Rio Market,
ftubayat, Siciliano, Studio" Livros, Tempos

_ Modernos, Timbre, Taurus, Unilivros, Velho
H Livreiro, Xanan _____

Capa Dura: CzS 390.00
Edição Normal: Cz$ 290,00

ROTEIRO DA SEMANA

cinema

Wilson Cunha

Aliens 
- 

II

Se mais não for — e o circuitão tem
inesgotável arsenal para aprontar surpre-
sas de última hora — a semana será
marcada, ao menos, por um lançamento:
Aliens — o Resgate. Entre as atrações
alternativas, o Estação Botafogo conti-
nua Revendo o FestRio enquanto o
Studio Copacabana prossegue envolto
na bandeira espanhola.

A partir da ambientação cenográfica
do artista plástico suíço H.R. Gigger,
Alien surgiu em 1979 com uma força
toda própria. As terríveis criaturas escul-
turalmente criadas por Gigger tinham
seu potencial dramático bem exploradas
na mise-en-scéne de Ridley Scott que
realizava um thriller-sci-fi de deixar os
fãs do gênero acorrentados às poltronas.
Agora, chega a continuação e uma parte
do charme inicial perdeu-se no meio do
caminho. A direção ficou com o eficiente
James (O Exterminador do Futuro) Ca-
meron mas exacerbando demais a ação,
perderam-se algumas das riquezas do
original. De qualquer forma, como o
diretor, um filme eficiente onde Sigour-
ney Weaver mantém-se firme na luta
contra a criatura espacial.

Na mostra Revendo o FestRio, atra-
ções variadas: o imperdível Mistoire
Immortel, de Orson Welles, o belo Mu-
riel, de Alain Resnais, e (adianta dizer
que é ruim?) o insólito casamento de
Gerard Depardieu com Michel Blanc em
Tenue de Soirée. Já no campo espa-
nhol, a sensibilidade de José Luiz Garci
demonstrada em Volver a Empezar será
testada em Sessão Contínua — um
filme que fala de cinema.

música
Luiz Paulo Horta

A Filarmônica de Maazel

A estréia, no Brasil, da Filarmônica
Mundial (dia 16, no Teatro Municipal),
com Lorin Maazel na regência, é natu-
ralmente o destaque da semana. Mas
há outras atrações, mesmo numa épo-
ca em que os fogos da temporada já se
apagam. Amanhã, por exemplo, na
Sala Cecília Meireles, a Orquestra de
Câmara de Niterói, sob a regência de
Roberto Duarte, apresenta três primei-
ras audições: a do Concertino para
Piano e Orquestra de Cordas, de
Ronaldo Miranda, tendo o autor ao

piano; a de uma Suíte para 2 violas e
orquestra de câmara, de Odemar Brígi-
do, e a de uma peça de Ernani Aguiar:
Instantes. O dia da Filarmônica tam-
bém tem outros programas: a Orques-
tra Sinfônica Nacional, sob a regência
de Chleo Goulart, encerra sua tempo-

rada na Sala Cecília Meireles tocando,
entre outras peças, o Concerto em
Sol de Ravel (solista: Douglas luri). E
no mesmo dia e local (à noite), apre-
senta-se o pianista norte-americano
James Floyd, enquanto no Rio Anti-
ques Center há um programa de músi-
ca antiga com Hélder Parente e Nico-
Ias de Souza Barras. Ainda nesta terça-
feira, Wagner Tiso e João Carlos Assis
Brasil dão um show de ecletismo

pianístico no IBAM. Sábado, com iní-
cio às 17 horas, o Coro de Câmera Pró-
Arte está se apresentando no Museu
de Astronomia da rua General Bruce; e
na Casa de Laura Alvim, também a
Orquestra Sinfônica Jovem encerra a
sua temporada com a Sinfonia 

"Dan-

te" de Liszt. Regência de David Ma-
chado.

O coro de Câmera da Pró-Arte apresenta-se sábado no Museu de Astronomia

PROGRAMA 29

Mmufl

iz



aggBESç^^®S$í:y$®iSiS5$?SiuSfS®i5S8ffl8HB38M***i

ROTEIRO DA SEMANA

aBMMBWWMMBMHWBWMWBWBBBBMWHWtjSHHBBHJBBHSSSffiKESsBa^BSB*B® 5S52SÜ

artes plásticas
Reynaldo Roels Jr.

A

Um salão da maior importancia

Amanhã, às 21 h, a Galeria de Arte do

Centro Empresarial Rio inaugura uma expo-
sição de Antônio Peticov, com oito traba-
lhos em acrílico sobre tela e quatro escultu-
ras em materiais diversos (bambu, neon,

madeira, latão, ferro, mármore e outros)
em que ele explora a seção áurea, á "fór-

mula" encontrada pelos gregos e retomada

pelo Renascimento para se encontrarem as

proporções ideais no que quer que fosse:

pintura; escultura, arquitetura e, mais mo-
dernamente, até mesmo em formas orgâ-

nicas (plantas, cascas de caramujo) e inor-

gânicas (as espirais das nebulosas). Na

mesma ocasião, serão inaugurados seus
Sete Anéis, círculos luminosos montados
no alto das palmeiras do Centro Empresa-
rial Rio.

Na terça, inauguração do 9o Salão Na-
cional de Artes Plásticas da Funarte, este
ano montado no Palácio Capanema e certa-
mente o acontecimento mais importante
do fim de ano em artes plásticas. Serão

mostrados os 30 selecionados para a mos-

tra final, bem mais sucinta do que nos anos

anteriores, depois da descentralização e da

fragmentação do evento em mostras regio-

nais parciais. No dia, ainda, serão divulga-

dos os nomes dos artistas que receberão
os prêmios de viagem ao exterior e viagem
ao país. A abertura (sem a presença do

presidente Sarney, desta vez) será às
18h30min.

Às 21 h de terça, a Galeria de Arte do
Banerj abre as mostras simultâneas A No-

va Flor de Abacate e Os Dissidentes. A

primeira apresenta trabalhos de Iberê Ca-
margo, Alcides da Rocha Miranda, Geza
Heller e outros que tentaram sistematizar o

método de ensino de Guignard, desde que
se reuniram ao velho mestre no ateliê da

rua Marquês de Abrantes. A segunda reúne
artistas que se rebelaram, durante a década
de 40, contra o ensino acadêmico da Escola

Nacional de Belas-Artes e realizaram, na
ABI, uma exposição apoiada por intelec-

tuais ativos na época, como Afonso Arinos,
Manuel Bandeira, Murilo Mendes e outros.

Entre os artistas da mostra, estão Sansão
Castello Branco, Alfredo Ceschiatti, José
Pedrosa, José Moraes, Percy Deanw, os

arquitetos Maurício Roberto, Francisco Bo-
logna, e o crítico Flávio de Aquino. Ainda na

terça, no edifício-sede da Petrobrás, coleti-

va com o tema Ecologia: Tradição e

Sansão Castello Branco expõe na Banerj

Atualidade, reunindo 53 artistas. A inaugu-
ração será às 18h.

Na quarta às 21 h, inauguração da Arte

Vinte, uma nova galeria de arte na Barra da

Tijuca, com quatro artistas: Manfredo de
Souza Netto, Sérgio Fingerman, Roberto
Tavares e Tuneu.

Finalmente, sexta, às 19h30min, inau-

guração da exposição da 26a Premiação
Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil,
Departamento Rio de Janeiro, na galeria do
anexo do Centro Empresarial Rio.

A vez dos novos arquitetos

Uma nova geração de arquitetos
está surgindo na praça. Na próxima
sexta-feira, no Centro Empresarial
Rio. o Instituto de Arquitetos do Brasil
vai expor o resultado de sua XXIV
Premiação Anual. A maioria dos 13
vencedores tem menos de 40 anos e
apresentou propostas inovadoras co-
mo José Augusto Costa Pina e Rubby
Yallouz, premiados pela reforma do
Cineclube Estação Botafogo. Os dois
arquitetos conseguiram em 30 dias
subverter o visual do antigo cinema
Cooper que funcionava no local, crian-
do um espaço original e arrojado. Eles
reaproveitaram materiais já existen-
tes, revestiram o piso com quadrados
de paviflex em várias dimensões e
realçaram o teto com uma faixa de

plástico amarela que parece, mas não
é, neon. O canto que mais chama
atenção no Estação é a sala de espe-
ra. Ali, dois retângulos compõem o A casa premiada de Kátia Araújo Genes

espaço real, mas como as paredes,
arquibancadas e teto foram pintadas
de preto o que se destaca é um
segundo espaço definido pelo retân-

guio branco pintado no teto e as
faixas amarelas que se repetem no

piso. Português, 30 anos, formado
em arquitetura pela Santa Ursula, Jo-
sé Augusto convenceu os sócios do
cinema a sacrificarem seis filas de
cadeiras para ampliar a sala e assim
ainda conseguiu projetar um bar e
uma livraria. Na mesma linha de utili-
zar materiais baratos e abusar da
criatividade, a arquiteta Kátia Araújo
Serejo Genes teve sua casa em La-
ranjeiras premiada pelo processo
construtivo escolhido. Ela conseguiu
armar em 35 dias uma casa de dois
andares na pedra do Mirante Dona
Marta usando apenas encaixes de
madeira, como um jogo infantil de
armar.
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Esse boneco de Villa-Lobos
comanda a festa

Festejando

Villa-Lobos

Villa-Lobos se fosse vivo não
poderia desejar uma festa melhor
para assinalar os cem anos do seu
nascimento. Bem ao estilo irre-
quieto do compositor, vai ter de
tudo na comemoração que o Circo
Voador preparou para o encerra-
mento do seu ciclo Viva-Lobos!,
hoje à tarde. A festa, que pretende
ser também uma manifestação em
defesa da Amazônia (motivo de
inspiração para muitas de suas
composições), vai começar às 14h
com um grande passeio de bicicle-
tas que sai do início da Delfim
Moreira, perto da Niemeyer, em
direção ao Aterro do Flamengo.
Abrindo caminho, um carro de som
vai seguir na frente, espalhando a
música de Villa pela cidade. O
cortejo será comandado ainda pelo
próprio compositor, representado
por um boneco de três metros de
altura, preparado especialmente
para a ocasião pelas artistas Gena
Kopelman e Cecília Mussi. No
Aterro, ao lado do MAM, a pedida
é se espalhar pela grama para
assistir aos números circenses da
Intrépida Troupe e às apresenta-
ções da Cia. Aérea de Dança e da
Banda do Corpo de Bombeiros.
Um recado do pessoal do Circo:
além da bicicleta, não esqueça de
levar também uma pipa para empi-
nar. A idéia é homenagear Villa
colorindo os céus do Aterro.

//

Os performáticos Alexandre Dacosta, Jorge Barrão, Sandra Kogut e Ricardo Basbaum

A tribo performática 
se reúne

Não deixe o astral baixar neste Natal.
Se você está no time que andou perdendo
posições (no México, nas eleições ou em
outras quebradas) o poeta Chacal lembra
que 

"o 
que importa é que tem muita gente

a fim de lutar e viver às últimas conseqüên-
cias seus mais preciosos desejos". Está aí
um bom pretexto para festejar esse fim de
ano. Comece com Performa & Romance,
um ritual da "arte sem conceito ou precon-
ceito" que na próxima quinta-feira, a partir
das 22h, reúne no Mistura Fina da Barra a
tribo que valorizou o vale-tudo e que sob o
signo das performances lampejou as emba-
çadas noites de Ipanema nesse 86. Foi
batizada de Festa de Formatura Performáti-
ca, paraninfada pelo delirante-ambulante

Jorge Salomão. No palco, os (per)forman-
dos — que nos últimos meses ganharam
até espaço próprio nos jornais — desfilarão
inconfidências e experimentações. Seis
Mãos, com Jorge Barrão, Alexandre Da-
costa e Ricardo Basbaum; Robôs Efême-
ros, com Fausto Fawcett, Carlos Laufer e
Nélson Meirelles; Irmãos Abdalla, com
Chacal e Mimi Lessa; e ainda Isabela
Secchin, João Brandão, Freddy Carneiro,
Os Comaleões, Mano Mello, Bia e Suzette
(performáticas vindas de Paris) e os vídeos
de Sandra Kogut. Além do festejo pelo ano
que se vai, serão tramados "novos assaltos
ao senso comum", segundo Chacal. "Por

um pinguinho de vergonha" — produto que
desapareceu das prateleiras do país.

Uma celebragao da anarquia. Esta semana o Museu da Imagem e do Som sopra
velinhas para DEZ ANOS DE PUNK — o movimento que no verao de 76 saiu dos
suburbios ingleses para bagungar o bem-comportado e superelaborado coreto do
rock e embaralhar o conceito e o visual dos jovens do mundo todo. De amanha

a s2bado: exibigao de videos, exposigao e venda de fanzines, discos e fitas demo
e seminario sobre Anarquia e Anarquismo e Os Rumos do Movimento Punk.

Programe-se:

Dia hora video sinopse

segunda 20h Rude Boy Documentary dramatizado sobre a primeira excursao do Clash
pela Gra-Bretanha

terga 20h Jubilee Considerado o primeiro filme punk ingles, estrelando Toyah
Wilcox Adam Ant e Siouxsie

quarta 20h The Punk Rock Movie No lendario clube Roxy, apresentagao do Clash, Sex Pistols
e Subway Sect, entre outros

quinta 20h Minutos de Colera Momentos da banda paulista em shows ao vivo

Point de Santo Andre Documentary no estilo das TVs piratas

Reforma Agraria no Ar Movimento de radios e TVs livres de Sao Paulo

sexta 20h The^Great Rock n Roll Sulian Temple dirige filme sobre a trajetoria do Sex Pistols

sabado 19h e Inedito sobre bandas pos-punks: Southern Death Cult, Bauhaus
20h30 Joy Division, Cure e outras.
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Cida Moreyra volta ao Rio para cantar sexta e sábado no Double Dose

show
Diana Aragâo

Cida Moreyra é melhor pedida

Fraquinha. Com a chegada das festas
de final de ano, o movimento fica mes-
mo é por conta das compras (para quem
ainda tem dinheiro) e os shows come-
çam a escassear. Mesmo assim, é tem-

po de ver-ouvir a fantástica Cida Morey-
ra, sexta-feira e sábado no Double Dose.
Ou um exótico cantor egípcio radicado
em Portugal, Alberto Coronel, cantando
o repertório romântico dos anos 50-60 no
People, de quarta a sábado, com a parti-
cipação da Rio Jazz Orchestra. A noite de

amanhã traz, no Pagode do Roda, co-

mandado por Noca da Portela, o Delano,

seguido, dia 22 do canto forte do Almir

Guinéto. Hoje e amanhã, no Jazzmania, o

contrabaixista George Clark. Na quarta-
feira o Som do Caribe é quem faz a festa

do sempre animado Circo Voador. E

sexta-feira é dia do lançamento do mini

LP King Kongo, do dançante grupo
Kongo, produzido pelo paralama Bi Ri-
beiro na Metrópolis. É isso aí.

teatro

Macksen Luiz

Black-tie

de volta

A partir de quinta-feira no Teatro
Ginástico, uma geração de espectadores

poderá conhecer Eles não usam black-

tie, a tão falada peça de Giafrancesco
Guarnieri que serviu de marco na história
da dramaturgia brasileira contemporâ-
nea. Encenado em 1958 pelo Teatro de
Arena de São Paulo, esse texto que
coloca em cena operários envolvidos
com problemas inerentes ao trabalho,

provocou tanta repercussão de público e
de crítica, exatamente por tratar da ques-
tão da classe operária com grandeza
teatral. A peça possui um excelente

personagem feminino, Romana, e quem
assistiu ao filme baseado na peça, dirigi-
do por Leon Hirzman, não esquece a
interpretação de Fernanda Montenegro
como Romana.

Esta versão que estréia no Ginástico
é dirigida por Marcos Vogel que afirma
desejar 

"despertar emoções no especta-
dor, fazendo dessa montagem, uma pe-
ça romântica e idealista, acreditando que
vale a pena trilhar qualquer caminho,
desde que seja pleno de convicção e
amor." A ficha técnica assinala os nomes
de Marco Antônio Palmeira (cenário e
figurinos), de Gedivan (música), de Téo
de Oliveira (direção musical), de Marcos
Vogel e Adelar Elias (iluminação) e de
Márcio Augusto, Izabel Fontenelle, Mar-
ceio Silveira, Francisco Silva, Isa y Piá,
Inês Sayão, Ed Moura, Amaury de Lima,
Arminda Freire, Sidney Marques e Liz
(atores).
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Safá-Cama Hobby. Pode esperar datado 
por 

um

sofá mais inteligente 
que 

este.

0 Sofá-Cama Hobby herdou todas as vantagens <::

sofá-cama tradicional. E não tem nenhuma de suas

desvantagens. Ele tem um design surpreendente,

muito original. É feito com materiais bonitos e

resistentes. E mais do que isso, é um projeto
extremamente funcional. Seu encosto pode ser

regulado em várias inclinações, é leve, cie fácil

manuseio. Na hora de virar cama, não há nenhuma

catraca ou outro mecanismo para dar problemas.
Comum simples movimento, ela está pronta.
Agora, o que você tem a fazer, é deitar

tranqüilamente no Sofá-Cama Hobby, e aproveitar

todo este conforto. Porque tão cedonãpvai aparecer

nada tão inteligente para sua casa.

|^ 
A simplicidade das grandes idéias.

mArredamento

RIO DE JANEIRO: Av. Ataulfo de Paiva, 386-A - Leblon • Ttels.: (021) 239-6098/239-6846 •
Av. Alvorada, 2150- Bloco A - lojas B/C/D- Casashopping-Tel.: (021) 325-667? • SÃO PAULO:.-.:
Brigadeiro Faria Lima, 1618 - Tfel.: (Oil) 814-1700. Av. Iòirapuera, 3388 - Tels: ..!
241-3216/241-1980/61-3396. R. Augusta, 2399 ¦ Teh (011)280-2111 • SÃO JOSÉ DO RIO PLET0 -
SP: R. Voluntários cie Sâo Paulo, 3745-Tfel.: (0172) 33-0806 • BRASÍLIA: C.L.S. 302-A - Bioc
loja3õ - Tfel.: (061) 223-4659 • SALVADOR: R. Marquês de Leio, 639 - Barra -
Tfel.: (071) 247-5610 • RECIFE: ShoppingCenter Recife - R. Padre Carapuceiro, 777 p.e.
Hei.: (081) 325-2299. Av. Conselheiro Aguiar, 1684 - Boa Viagem - Tel.: (081) 326-7073 • BELO
HORIZONTE: R. Pernambuco, 773 - Hei.: (031) 222-7672 • PORTO ALEGRE: Av Independência,
638-Tfel.: (0512) 26-3535

Posição Sofá

Posição Cama
HB»E

Poltrona-Cama Hobby: as mesmas
características e o mesmo conforto
do sofá-cama.

Posição para leitura / TV

ocê encontra nas lojas

J£ Produtos Naturais BRASIL NATIVO

A Isíatureza em fórmula&perfeitas 
. ^ 
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Cena explícita de adultério artístico: no trânsito

das Laranjeiras, Marília Pera pergunta a Naum Alves

de Souza 
"por 

que não chamaram a Marieta Severo para

fazer o seu filme?". Aconteceu de verdade, mas a

insinuação do flagrante só faz sentido se revelado

o enredo que promoveu o encontro dos dois artistas

ná semana passada. Para entendê-lo, é preciso
acreditar na possibilidade do 

"casamento

artístico", essa entidade que deu

notoriedade ao cenógrafo,
artista plástico, figurinista,

autor e diretor Naum,

em dupla com a atriz

Marieta Severo. Dessa
relação de palco nasceu
No Natal a Gente Vem

te Buscar, Aurora da Minha

Vida e Um Beijo, Um Abraço, Um Aperto de

Mão. Corta. Vem mais ou menos dessa época a

admiração profissional entre Naum e Marília Pera.

Um flertava com o trabalho do outro. Pronto:

chegamos à figura do 
"adultério artístico . Um

novo matrimônio de cena corre à boca pequena na

coxia do balneário carioca. A união de Marília

Pera com Naum Alves de Souza está sendo arquitetada

pelo cineasta Bruno Barreto, que comprou a idéia

neo-realista de um roteiro cinematográfico do autor

e convidou a atriz para estrelar nas telas Romance

da Empregada Com o Segurador de Placa. E é disso

que a dupla falava naquele engarrafamento da rua

Senador Vergueiro. Naum está eufórico com a

possibilidade de um de seus personagens ganhar vida

na interpretação de Marília. Ela só não disse 
"sim"

à tentação porque a TV Globo está mexendo todos os

seus pauzinhos para impedir o 
"casório" 

e acabar

com o jejum de seus telespectadores, que há 14 anos

não vêem a atriz no elenco das novelas da emissora.

Indecisa, Marília confessa que 
"entreguei 

a Deus a
minha decisão".

Marília ainda tem algum tempo para decidir a sua

vida, pois estão marcados para o ano que vem o
início das filmagens do roteiro de Naum e da

gravação da história de Cassiano Gabus Mendes,

próxima novela das sete na Globo. Por enquanto, o
"flerte" 

entre ela e Naum cresce na mesma proporção
das coincidências profissionais que destacam a
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a comédia

Alfredo Ribeiro

Macksen destaca uma outra
afinidade entre os trabalhos
dos dois diretores. A incrível
capacidade que têm em
transformar o trabalho em
relações de amizade, repassando para o

público de O Mistério de Irma Vap e de El Grande de

Coca-Cola 
"espetáculos 

leves, prazerosos, fáceis e

gostosos". E aí, que o digam os atores. Marília e

Naum arrancam declarações apaixonadas de seus

elencos. 
"É 

um privilégio trabalhar com quem é bom

em tudo", dispara a primeira flecha o ator Pedro

Paulo Rangel, o Pepê, um 
"marilete" histórico que

passou para a trupe de Naum e interpreta o

apresentador de El Grande de Coca-Cola. 
"A Marília

me põe no meu lugar como homem e como ator", revela

Ney Latorraca, que divide com Marco Nanini a direção

de Marília em O Mistério de Irma Vap.

dupla na atual temporada do teatro carioca. São
eles os responsáveis pelas deliciosas

gargalhadas que ecoam nas platéias dos teatros
Casa Grande e de Arena. Ela, na direção de
O Mistério de Irma Vap. Ele, na direção de El
Grande de Coca-Cola. Escolheram textos
americanos, quase roteiros para o trabalho de
ator, e acabaram gozando do reconhecimento
definitivo no exercício da função de direção
de espetáculos. A crítica que o diga. 

"Acho

ótimo que a atriz Marília e o autor Naum tenham
se firmado como diretores. O teatro estava

precisando disso, pois já não suportava
mais diretores improvisados", confirma
Macksen Luiz, crítico do JORNAL DO
BRASIL

Os dois elencos somam sete atores que, no

palco, se desdobram em 46 personagens para 89
figurinos. Em comum, têm o prazer de estar
em cena, condição da qual tanto Naum quanto
Marília não abrem mão. 

"A 
gente gosta de

ator", define Naum. Gostam também de ver
seus trabalhos reconhecidos e, nisso,
experimentam uma coincidência às avessas.
Marília mora no Rio e aplaude a crítica paulista.
Naum mora em São Paulo e conheceu o sucesso no Rio-
Pelo menos alguma coisa eles não têm em comum. 0
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Naum: artista na ponte aerea

A comédia que deu a
Naum o prestígio de
um refinado diretor

No Aeroporto de Congo-
nhas, em São Paulo, Naum
Alves de Souza engole um
comprimido de calmante e se
prepara para mais uma via-

gem. Ele é do tipo que morre
de medo de avião e vive na
Ponte Aérea. É no Rio que
Naum — paulista de Pirajuí —

se encontra com o trabalho e,
particularmente, com o suces-
so. Mas sua casa, a família,
seus discos e livros conti-
nuam em São Paulo. E como
ele não quer abrir mão nem de
uma coisa, nem de outra, haja
calmante para enfrentar as
turbulências dos electras. Es-
ta semana, o diretor de El
Grande de Coca-Cola de-
sembarca mais uma vez no

Aeroporto Santos Dumont pa-
ra dar novos retoques na co-
média que neste verão ocupa
o Teatro de Arena, em Copa-
cabana. Faz isso com prazer
porque seu espetáculo depen-
de basicamente da boa perfor-
mance do elenco que esco-
lheu a dedo, 

"buscando a har-
monia e evitando os talentos
complicados".

Nessa 
"química", Naum

reuniu os atores Diogo Vilela,
Guida Vianna, Raul Gazolla e
Zezé Polessa em torno de Pe-
dro Paulo Rangel, o apresenta-
dor de um espetáculo-cabaré
supermambembe de uma
companhia familiar de origem
latina, patrocinada pela Coca-
Cola. O ridículo das situações
de cena, das improvisações
de um espetáculo de terceira
categoria que se pretende in-
ternacional, arrancam garga-
Ihadas do público. O "humor

cruel" explorado por Naum
em 

"coesão impecável com o
elenco" dão a ele o status de
"um diretor acabado, que deu
certo", analisa o crítico Mack-
sen Luiz. A preparação dos
atores é o que mais impres-
sionou na platéia a espectado-
ra Marília Pera. "Os atores
estão sempre felizes em ce-
na", admira-se. "É essa deli-
cadeza com o trabalho do ator
que eu busco na direção de
Irma Vap", avisa Marília.

"Naum é o diretor que to-
do ator sonha ter", garante a
atriz Guida Vianna. "Ele é rigo-
roso, preciso e absolutamente
delicado e gentil." Uma delica-
deza que Guida sentiu na pele
no dia da estréia de El Grande
de Coca-Cola, quando Naum
vetou a entrada da atriz em
cena com um adereço de ca-

• beça que ficou pronto na últi-
ma hora. "Só depois que a

gente ensaiar com o adereço

A LOJA PARA QUEM TEM

PÉS GRANDES e pequenininhos

linha completa de calçados esportivos e sociais
femininos de 30 a 33 e de 40 a 43

masculinos acima de 45

R. Barão de Ipanema, 76 — Copacabana — Tel: (021) 256-2396 — Rio — CEP 22050
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Guida Vianna: "Naum é o diretor que todo ator sonha ter"

Em El Grande Zezé Polessa e Diogo Vilela fazem 16 personagens
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Os acrobatas chineses (Zezé Polessa e Raul Gazolla) apresentados por Pepe (Pedro Paulo Rangel) em El Grande de Coca-Cola

é que ele vai entrar em cena",
tranqüilizou o elenco. É essa
ternura que Diogo Vilela iden-
tifica como uma das principais
qualidades de Naum, "esse

Tennessee Williams de Pira-
juí", acrescenta Pedro Paulo
Rangel, ator que trabalhou nos
três últimos espetáculos do
diretor.

BAILARINO / EMPREGA-
DA — Na relação com o tra-
balho, Naum busca a simplici-
dade. Detesta laboratórios de
ensaio,. "Prefiro estudar o
texto, até porque nunca vi la-
boratório nenhum chegar ao
palco. Isso é voyeurismo de
diretor", explica. Busca o apu-
ro técnico e a teatralidade,

"essa coisa fundamental para
o público mergulhar na via-
gem do espetáculo". Quando
não está no Rio retocando o
seu El Grande de Coca-Cola,
Naum se debruça no seu apar-
tamento em São Paulo sobre
uma pilha de livros biográficos
do bailarino russo Vaslav Ni-
jinski, personagem central de
seu próximo texto para o tea-
tro, que será montado em São
Paulo, onde Naum ainda não
experimentou o gosto do
grande sucesso. 

"No Rio, eu
assino um cheque e as pes-
soas me identificam pelo no-
me. Em São Paulo, ainda sou
um ilustre desconhecido."

Mas sua maior expectativa
profissional no momento gira

em torno das filmagens de
Romance da Empregada
Com o Segurador de Placa,
roteiro que escreveu ha três
anos e que deve começar a
ser rodado depois do carnaval,
com direção de Bruno Barre-
to. Naum torce, desesperada-
mente, para que Marília assi-
ne contrato para desempe-
nhar, o papel da empregada
doméstica, mulher de um aci-
dentado do trabalho, que em
seu trajeto diário apaixona-se
por um velho que segura uma

placa de propaganda junto à
estação ferroviária. "Uma tra-

gédia Rosseliniana", uma bri-

ga de pobres defin o autor.
"Eu lia o roteiro e nao conse-

guia parar de rir", confessa a
indecisa Marília Pera.

Uma coisa e outra — O
Romance da Empregada... e
a vida de Nijinsky — são pia-
nos para 1987. 0 que faz a
cabeça de Naum neste fim de
ano é o reconhecimento da
crítica para seu trabalho como
diretor de teatro. Para isso, o
texto-roteiro de El Grande de
Coca-Cola, assinado pelos
norte-americanos Ronald Hou-
se e-Oiane White, caiu do céu.
Espantou a fera do autor
Naum que sempre devorava o
diretor Naum. "Eu era ignora-
do como diretor", desabafa
aliviado com o reconhecimen-
to que enfim, aos 44 anos,
tem o prazer de saborear. Ç>
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Relógios

Temos o Menor Preço

Av. Rio Branco, 156 — Loja o

Ed. Av. Central Tel: 262-4643

Em Irma Vap, Nanini e Latorraca trocam de roupa ò4 veze
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A diretora Marília está em alta

Uma diretora que já
estuda propostas de

regresso aos palcos

Uma das principais faça-
nhas de Marília Pera na dire-

ção da peça 0 Mistério de
Irma Vap, comédia em cartaz
no Teatro Casa Grande, é o
apuro técnico que emprestou
às marcações de cena em que
Ney L.atorraca e Marco Nanini
trocam de roupa 54 vezes pa-
ra interpretar oito persona-
gens. A rapidez e a precisão
do tempo cômico são funda-
mentais ao espetáculo. Fora
do palco, decidindo seu crono-

grama de trabalho, para 1987
não haverá recurso cênico que
faça a atriz encarnar todos os

papéis que lhe seduzem. Será
humanamente impossível pa-
ra Marília interpretar a empre-

gada doméstica roteirizada pa-

ra o cinema por Naum Alves
de Souza, viver o personagem
de Dalva de Oliveira no musi-
cal que Roberto Talma prepara
para o Teatro João Caetano e
ainda voltar às novelas da Glo-
bo, numa história de Cassiano
Gabus Mendes. Não dá.

Uma coisa é certa. Marília
Pera, 43 anos, vai trabalhar
nesse primeiro semestre do
ano com a intensidade que há
muito tempo não experimen-
tava. Até agora, não assinou
contrato com ninguém, 

"mas

fiquei louca pelo roteiro do

Naum, tenho paixão de cantar
Dalva de Oliveira e adorei a

história do Cassiano". Antes

que a solução que a consa-

grou na direção de comédia se
mostre impraticável na vida da
atriz, Marília "entrega a Deus"
a decisão que logo logo vai ter

que tomar. Em uma semana,
ela mudou de opinião duas
vezes, mas não acertou com
nenhuma das propostas, até

porque nesses finais de sema-
na seu ego se satisfaz em ver
as filas diante do Teatro Casa
Grande, no Leblon, e com o
prazer dos aplausos do públi-
co a cada sessão de 0 Misté-
rio de Irma Vap, texto do
norte-americano Charles Lu-
dlan, cujo título forma um ana-

grama da palavra vampira.
Tem de tudo: vampirismo, lo-
bisomem, suspense, terror e
o humor irresistível de Marília
(na direção) e Nanini e Latorra-
ca (em cena). Um espetáculo
tecnicamente perfeito e pra-
zerosamente encenado.
"Mais importante que a técni-
ca empregada é a vivência de
teatro que Marília dá à peça. É
um espetáculo de quem gosta
de teatro e brinca com isso",
afirma o crítico Macksen Luiz.

"Ela nasceu no palco", re-
força Ney Latorraca que está
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Rua Visconde de Pirajá, 592 D
Tel.: 239-5297

0 cocheiro de Marcos Nanini e a governanta de Ney Latorraca são dois dos oito personagens da dupla em 0 Mistério de Irma vap

"realizando o grande sonho de
ser dirigido pela Marília". Um
sonho que quando se tornou
realidade chegou a assustar
Marco Nanini, compadre e
companheiro de palco de Ma-
rília Pera. "Nós somos tão
amigos que de repente isso
poderia ser um problema na
relação diretora/ator." Qual
nada. Nanini adorou a expe-
riência e confessa-se surpreso
com o profissionalismo e a
riqueza de cuidados da direto-
ra Marília com o espetáculo.

SUTIL OU RASGADO — As-
sim como acontece nas ses-
sões de El Grande de Coca-
Cola, o público se acaba de rir
com o humor — quase sem-

pre rasgado, por vezes sutil —
de O Mistério de Irma Vap. A
surpreendente rapidez com
que os atores trocam de roupa
atinge seu ponto máximo
quando Marco Nanini se des-
dobra no diálogo de dois per-
sonagens mudando de figuri-
nos em questão de segundos
por detrás de uma porta. A
sutileza dos comentários de
cena ganha a cumplicidade da
platéia quando um dos perso-
nagens de Nanini tem uma
crise histérica e quer de todo
jeito falar com o cocheiro que
é vivido pelo mesmo Nanini.
"Por motivos óbvios você não

pode falar com ele", diz a
personagem-governanta de
Latorraca, dando um basta à

histeria de sua patroa."Eu adoro marcas", revela
Marília, que assim como
Naum é absolutamente disci-
plinada quando se fala em de-
cupagem de texto e trabalho
com ator. 

"Minha meta é fa-
zer o mais bonito. Se tem
alguém me atrapalhando, eu
brigo." E é esse temperamen-
to que já rendeu a Marília uma
certa fama de pessoa difícil,
superexigente. 

"Sou a pessoa
mais doce do mundo", reage
ela. 

"Mas tenho sim a exigên-
cia profissional de um ator de
70 anos". E entra em cena o
amigo Naum para lembrar que"ser 

superprofissional é um
dever". Marília se irrita, por
exemplo, com o clima de "dei-

xa andar" que muitas vezes
¦toma conta do Rio. Prefere
São Paulo, onde "a crítica tem
mais delicadeza com o meu
trabalho".

"Marília é uma mulher que
sabe o que quer", define La-
torraca. A opinião pode servir
para a mulher de teatro, mas
não para a eleitora Marília.
"Tenho inveja das pessoas
que têm certezas políticas e
fazem campanhas eleitorais".
Ela votou em Moreira Franco,
"um voto útil antidarcysista".
E esta é a mais recente coinci-
dência — dessa vez no plano
político — entre Marília e
Naum Alves de Souza. Ele
votou em Antonio Ermírio, um
voto útil antimalufista. ®
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Um susto atrás do outro

Vocês 

estarão embar-
cando no elevador para
o inferno. Se são ines-

quecíveis os horrores vividos

em Alien, 0 8o Passageiro,

preparem-se. É de tirar o fôle-

go a atmosfera criada por Ja-

mes Cameron para trazer de

volta os abomináveis mons-

tros Aliens —O Resgate vai

fazer muita pipoca ir pelos
ares nos cinemas cariocas a

partir do dia 18. Um confesso

apaixonado pelo filme-matriz

de Ridley Scott. Cameron (ro-
teirista e diretor do Extermi-

nador do Futuro) dosou com

inteligência os efeitos espe-

ciais nas sucessivas cenas de

suspense, ação, humor militar

e sátira implacável ao Sistema

48

Os Aliens estão de volta

ameaçando a raça humana

e aos burocratas carreiristas.
Acabou criando o megahit do

último verão americano. E o

primeiro longa-metragem de

ficção científica em que as

mulheres estão à frente do

combate ao mal.
IA suboficial Ripley (Sigour-

ney Weaver) — única sobrevi-
vente de uma missão espacial

ao inóspito planeta Acheron
—I é resgatada com a nave

Nostromo e despertada de

uma hibernação de 57 anos

Helena Carone
——1—nante da guerra em que acaba

se transformando a missão. A

atuação do mocinho, o cabo

Hicks (Michael Biehn), é de-

cepcionante, ele estava me-

lhor combatendo O Extermi-
nador do Futuro. Enquanto

Hofmntar em Alien o andróide da tripu-
para novamente se'defrontar (ra|dor em
com os inimigos aliens. Agora ^ 

recupera a imagem
como consultora de um grupo ^ famjl]a tecnológica E se n0
de marmes, ela volta aquele .Q.TQ 

fj)me Rip,ey lutgvg
planeta para investigar o estr- gpengs 

pelg própria vjda> nes-
nho e súbito silencio da es ^ 

^ se empenha também
ção de colonizadores terres- Henp) 

umg
tres 0 exército americano do ^Ul INC nnn ..
futuro continua representado garotinha que conseg

por gente da pior espécie. Va- breviver aos asquerosos sere

te a presença de Vasquez (Je- espaciais que fazem do corpq

nette Goldstein), a corajosa humano seu hospedeiro

fuzileira que opera a smart- forte sentimento materno de-

gun, a arma mais impressio- semboca no duelo final entre

-S3
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a mocinha e a monstra-mãe: o

sexo feminino no embate pela
preservação da espécie, qual-

quer que seja ela.

Numa produção de 18 mi-

Ihões de dólares — coordena-

da por Gale Anne Hurd, mu-

lher de James Cameron e sua

parceira em 0 Exterminador
— o cineasta ambienta o futu-
ro com elementos do presen-
te. 0 uniforme dos marines,

por exemplo, é aquele modeli-

to-camuflagem que todo mun-

do conhece — nada de pratea-
dos e dourados. Da mesma
maneira que todo o figurino

pode ser encontrado no co-

mércio da Nova Iorque de ho-

je. A Estação de Processa-
mento da Atmosfera, do pia-
neta Acheron, nada mais é do

que uma abandonada usina

elétrica, na West London. Pa-

ra a confeção de armas e

espaçonaves, Cameron con-

tou com a cooperação de in-

dústrias especiais e de peritos
em armamentos e operações

militares, modernas. Assim, o

público embarca mais fácil no

absurdo. Desce ao inferno e

na saída do cinema guarda por
um bom tempo a sensação de

que aqueles bichos podem es-

tar por perto. ©
Newt (Carrie Hen n), sobrevivente da chacina, desperta o instinto materno de Riplgy

^jran . Sffsil^s:
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Olha aí gatinha este vesti-

do de lycra que vira maiô
da SOL E MAR faz parte
da coleção de altíssimo
verão da PLUFT —Copa-

cabana - BarraShópping
Ij. 213 F,

K&;;Jff.

ca da BOYS'
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Descubra a emoção do Natal. Esse é o me-

lhor presente para quem já aprendeu a viver.

para quem recebe. E não ha nada melhor do

que aquelatrocade olhares que traduz uma

ternura que nem mil palavras poderiam

explicar.

ONatal Adonis tem tudooquevoce precisa

para aproveitar o melhor da festa: a emoção.

Presente Adonis é prazer para quem dá e



 —

Brincando no Natal
todo em azul e
branco. Jaqueta de
mescla listrada
(Cz$ 960/Dimpus)
sobre camisa (Mar
cia Pinheiro Bambi-
ni/Cz$ 600) e ber-
muda elegante
com pregas em ga-
bardine (Cz$ 450/
George Hénn Pour
un Garçon)

II
WÊmlÈm®



Natal, uma festa mágica. A fantasia das crianças escreve longas cartas onde

jogos, brinquedos e roupas parecem absolutamente indispensáveis. A tradição convive com
robôs e videogames. Papai Noel e He Man participam dela em perfeita

harmonia. Assim como os estilos. Seja um vestido romântico ou um jeans, uma roupa nova

é sempre muito esperada. Numa gostosa brincadeira, meninos e meninas

podem ser práticos, sofisticados, bem comportados, conforme as necessidades de cada

um. A moda traz uma verdadeira festa de idéias para todas as idades

curtirem o Natal para valer. Produção, Zizi Duarte. Cabelos e maquiagem, Ronaldo Pimentel

Ifeillll Ifls || ,%f~JSm ¦ 0- r Tift' I rf --> r~"
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Nanu, de gorro, veste camisa social sobre calça de linho (Cz$ 480 e CzS
880/GH Pour un Garçon). Uzandra, com ar de boneca (CzS 1200'
Mareia Pinheiro Bambini) e o pequeno Théo usa short. camisa e
suspensórios da NNP

Meninas em romantismo total: Clarice em rosa (CzS 900 Mareia
Pinheiro) e Letícia veste verde (Lua de Papel) Nanu, elegante em
camisa de algodão e calça de linho. (CzS 480 e CzS 880 GH Pour un
Garçon). Presente de Marie Papier

jfek;, 
-
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Ao lado, Theo brinca
com jardineira (Cz$
510) e camiseta
(CzS 280/Rutimuti);
Clarice com vestido-
jardineira estampa-
do (CzS 510) e blusa
(CzS 280) Rutimuti
e Ricardo, de cami-
seta vermelha (CzS
112/Local) e short
branco (Catapum)

Na outra página, Ri-
cardo veste gravata
(CzS 45), camisa e
calça em listras (CzS
450 e CzS 150/Már-
cia Pinheiro); Théo,
louro, com calça e
camisa NPP e Mari-
na, o bebê superco-
lorido da Piccoli
(CzS 1 800)
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Pára o homem 
que 

Você não esquece

Neste Natal dê emoção:
um lindo presente em prata
de lei com um toque de
classe.
Ele não vai esquecer Você.

Rua Barata Ribeiro, 458-B - Tel.: 255-0715
Rua Visconde de Pirajá, 487-A - Tel.: 239-5448

Até 22 horas à partir de 10/12.
protâ 

moderno
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Endereços:
Dimpus — Rio Sul,
BarraShopping
Rutimuti —Vise Pi-
rajá, 351 loja 120
Márcia Pinheiro
Bambini — Vise Pi-
rajá, 351 lojas F e
118
Local — Shopping
da Gávea, loja 249
Catapum — Av. Co-
pacabana, 749 sala
903/tel: 256-6578
NPP — tel: 273-
3840 e 273-3447
Lua de Papel — Av.
Copacabana, 7^9
sala 908
Piccoli: — Vise. Pi-
rajá, 351 Loja 109
Georges Henri
Pour un Garçon —
Vise. Pirajá, 525

Um presente que 
emociona

Existem presentes que Você nao

esquece: jóias em prata de lei

combinando originalidade com

imaginação.
Neste Natal, faça sentir esta

emoção.

prata 
moderno

Rua Barata Ribeiro, 458-B-Tel.: 255-0715
Rua Visconde Pirajá, 487-A - Tel.: 239-5448

/
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Dez idéias

para 
o Natal

das crianças

Livro é sempre um bom

presente. Este Natal

pode-se escolher entre
os à prova d'água, em
tecido para bebês ou
educativos. Bichos de

pelúcia até como
mochilas ou decorando
lençóis. Como alternativa
ao lugar comum, o disco
do musical Verde que Te
Quero Verde. Abaixo,
uma seleção de
Domingo para o Natal
infantil.

0 mal-humorado Garfield de
pelúcia ou como borrachas
<a partir de CzS 210/ Marcas
e Manias: Vise. de Pirajá,
468 — Ipanema)

Bonecos punks femininos e masculinos em
coloridíssimas produções (CzS 145,00 cada, Bee:
Rua Santo Afonso, 445 — Tijuca e Petrópolis
Shopping Bauhaus)

© BARATA RIBEIRO 370 Lj. 122 • VISC. PIRAJÁ,
• TIJUCA, SHOPPING, 45 Lj. 232 «
® NORTESHOPPING • PLAZA SHOPPING
CONHEÇA O CARTÃO brends

Bichinhos de
pelúcia como
mochila fazem
a alegria das
crianças. Este
ursinho tem o
corpo em
tecido listrado
em várias cores
(CzS 650/Bee:
Visconde de
Pirajá, 483 e
Rio Sul)

Os filhotes de cocker spaniel são
irresistíveis. A caixa imita uma
casinha de cachorro (CzS 455,50/
Artes e Artimanhas: Voluntários da
Pátria, 445 lj 10)

v ujl au
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Um presente
bem prático é

o jogo de
toalha — três
peças — com

o Snoopy
aplicado (Cz$

710 o conjunto/
Trousseau en

Plus: Av.
Ataulfo de

Paiva, 1079 Ij
304 — Leblon)

Em madeira, robô com pinos para
encaixar e treinar a coordenação da
criança (Cz$ 198/ Artes e Artimanhas:
São Conrado Fashion Mall)

Uma novidade, o livro de borracha

para ser lido na água. Em inglês,
conta o dia de um menino numa
lagoa. Junto traz uma esponja (Cz$
110/ Malasartes: Shopping da Gávea)

Livros para bebês em tecido com
aplicações vistosas e divertidas (a partir
de Cz$ 58/ Artes e Artimanhas:
Voluntários da Pátria, 445, loja 110)

OS REIS MAGOS TAMBÉM PRESENTEARAM COM OURO

(TmaduCs

DIA5

R.Cel. Agostinho, 53-Campo Grande

@ 394-2617
R.Heraldo Salles de Abreu.28-ljs. A/B

nova Iguaçu-R.].-© 767-4557

O excelente musical de Edmundo
Souto e Paulinho Tapajós gravado em
disco com participação de Lucinha
Lins, Beth Carvalho, A Cor do Som e
outros (Cz$ 70/ Artes e Artimanhas:
São Conrado Fashion Mall)

Coleção de
livros educativos
sobre o corpo
humano ou
orientação
sexual com
bonitas
ilustrações que
se deslocam
das páginas
(Cz$ 315
cada/Malasartes:
Shopping da
Gávea, 3o
andar)

OV./

PPS ¦ a
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GIROFLE GIROFLA 1 iA / BarraShopping—N.Americas Trav. Rosinda Martins 74

Av. Copacabana, 680 lj. IS /£ ; Lj.221— Tel: 325-0358 Tel: 767-8272 — N. Iguagu
Tel: 255-1071 '' Rio Sul —2° piso-Lj. 201 R. Gov. Amaral Peixoto 411
RioSul — 3°piso Lj. 25 tX*. ' 

, / J Tel: 275-7947 Tel: 767-8238 — N. Iguagu
Tel: 541-0045 gplPlaza Shopping — Lj. Ill

j 

^ 
^ 

^ 

-S. Nitcroi   I

PETIT PRINTEMPS ^Sk^P||§f§ I
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Informe Publicitário

AROMAS
DO BRASIL

Para montar uma
loja exclusiva
AROMAS
DO BRASIL
ligue para
(021)580-1287.

SNIPE

Plaza Shopping-LJ. 116 — Niterói

Tel: 717-9191 R. 216

AVVIATO

Pronta-Entrega.
Preços promocionais

de inauguração.

R. Buenos Aires 93 SI. 105
Tel: 252-5384

BONS SONHOS

Av. Visconde de Pirajá, 580/209
Tel: 239-8297
Tijuca Off Shopping— ss. 107
Tel: 234-8593

ROSALEM
Trav. Rosinda Martins 74
Tel: 767-8272 — N. Iguaçu
R. Gov. Amaral Peixoto 411
Tei: 767-8238 — N. Iguaçu

BICOTTA
BarraShopping—N. Américas
Lj.221— Tel: 325-0358
Rio Sul — 2o piso - Lj. 201
Tel: 275-7947
Plaza Shopping — Lj. 111
Niterói

GIROFLE GIROFLA

Av. Copacabana, 680 lj. K
Tel: 255-1071
Rio Sul — 3° piso Lj. 25 A
Tel: 541-0045

TOQUE

Av. Ataulfo

de Paiva, 1015

PETIT PRINTEMPS
R. João Lyra 97-B — Leblon — Tel: 259-7446
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Novos arranjos e bolas

Do mar, nossa

próxima 
atração

0 Hotel Glória realiza, de 4 a 30 de dezem-

bro, o Festival do Salmão comapresen-

ça de dois chefes de cozinha noruegue-

ses.
No Festival do Salmão, você tem uma al-

ternativa elegante para seus almoços e

jantarese também de sua empresa, nas

comemorações de fim de ano.

Nossa próxima atração veio diretamente

do Mar do Norte. Um astro mundialmente

consagrado que o Glória oferece a voce.

ALMOÇO E JANTAR
RESTAURANTE COLONIAL

TH: 205-7272 -ramal 28 .
Preço: Cz$ 400.00 (sugestão do chefe» bebidas a parte.

SALÕES PRIVATIVOS
Informações e preços: Tel : 205-7272 ramais 442 e 448

HOTEL GLÓRIA 0
Endereço: Rua do Russel, 632

Reg. EMBRATUR. 01562-00-21-0 Categoria: 4estrelas

Um enfeite que pode ser
comido: cachos de uva de

chocolate (Bon Bon d'Or Cz$
100, cada/Forum de

Ipanema, 217)

Centro de mesa com
vela, flores e fita
estampada
(Ciclamen/Cz$ 1460/
rua Visconde de Pirajá,
260/ 102)

Veias decorativas
vermelhas, na cor do

Natal (O Sol/ por volta
de Cz$ 150/ r.

Corcovado, 213 — tel
294-5149)

ZUHAUSE a idéia do

presente 
feliz

Promoção de Natal

Bolas para árvores e
arranjos com passamaria e
strass ( O Sol/a partir de
Cz$ 50/ R. Corcovado, 213

Copacabana:
Matriz Rua Barata Ribeiro, 303 -
Tel.: 256-9624

Filial: Rua Barata Ribeiro, 458 -
Tel.: 236-2430

Ipanema:
João de Barro: Rua Visconde de Pi-
rajá, 82 - Loja 104 - Tel.: 267-5148

Leblon:
Rio Design Center • Av. Ataulfo de
Paiva, 270 - Tel.: 239-2095
São Conrado:
São Conrado Fashion Mall, 2.° piso -
Tel.: 322-0658
Tijuca:
Ed. Vitrines da Tijuca - Rua Santo
Afonso, 263 - Tel.: 264-7597

Traga este anúncio e ganhe um mini-arranjo.

Arranjos com
avenca
desidratada e
flores diversas

(oval ou
redondo) de
Cz$ 280,00 por
Cz$ 225,00
outros arranjos
a partir de
Cz$ 85,00

WSA
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UHAUSE

meiraAreca
mboo deI.IWVW MW

t1.200,00 por

tt> Daafan Cantor • Av. Ataulfo de

gggr£baiNW
ilo Conrado Fashton Mall, 2.° piso •

rau^2^5658
ivHrfna»daTijuea- Rua Santo
Mònéq, 263 • Te!.: 264-7597

lhe um mini-arranjo.teanuncl
aBamSaWÊBwm

Relógios Champion e ttóias finas PASCHOAL

Os melhores presentes

Pagamento em até 3 vezes

Uma tradição de 50 anos
serv indo cada vez melhor

pelos menores preços

Paschoal

Centro: Rua Gonçalves Dias, 16, D-E Tel.: 224-1080

Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 281 Loja F Tel.: 267-0341

• Rua Padre João Manoel, 655. Cerqueira Cezar. S. Paulo • Park shopping
Brasília. Loja 212. B. Brasília DF • Norte Shopping. Loja 706. Piso B-
RJ • Barra Shopping, Loja 106 parte 25, nível Lagoa, RJ • Shopping Center
Ibirapuera, Piso Superior (breve) • Rua Júlio Mesquita, 853, Cambuí, Campi-
nas SP
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ZUHAUSE

um toque de arte

Grande Promoção

Cf-?- th -. "'4

Mkv

Copacabana:
Matriz; Rua Barata Ribeiro, 303
Tel.: 256-9624

Filial: Rua Barata Ribeiro, 458
Tel.: 236-2430
Ipanema:
João de Barro: Rua Visconde de Pi

W Arranjos de
Natal com
capins
desi d ratados e
velas artesanais

jJ|É de Cz$ 550,00
Wím por Cz$ 440,00

Leblon:
Rio Design Center • Av. Ataulfo de
Paiva, 270 - Tel.: 239-2095
São Conrado:
São Conrado Fashion Mall, 2° piso -
Tel.: 322-0658
Tijuca:
Ed. Vitrines da Tijuca - Rua Santouuau uv uui i \j. i IUU v i OW\J i iuv i — - *  

rajá, 82 - Loja 104 - Tel.: 267-5148 Afonso, 263 - Tel.: 264-7597

Traga este anúncio e ganhe um mini-arranjo.

Pé de Boi
ARTESANATO BRASILEIRO

GALERIA DE ARTESANATO
PEÇAS ASSINADAS

Rua Ipiranga, 55
Tel.: 285-4395

Laranjeiras — RJ

Como Ganhará Esríuíha Em PodcasLinhas.

0 (ornai do Brasil, com o apoio da

Ibéria, está promovendo um concurso

muito especial: Como Ganhar a Espanha
em Poucas Linhas.

Está aí a sua oportunidade de viajar

para a Espanha.
E para isso você não precisa pegar

nenhum touro a unha.
Basta escrever para a Ibéria que ela

envia o regulamento do concurso, com

Escreva

Para A Ibéria Que

Ela Responde

Voando.

as informações de que você precisa.
Preencha este cupom com letra le-

gível e remeta para 
o endereço^^^-. 

^

Epode ter certeza:
sua resposta vai che-

garvoando.
Para que você pos-

sairvoanaoparaaEs-

panha.

o&

^Sov-^Ç
«SSSÈS»

íbe/uaêLLINEAS AEREAS DE ES PANA

Promoção
JORNAL DO BRASIL

Av. Presidente Antonio Carlos. 51 /9?andar - CEP.: 20020 - Rio de laneíro

NOME:
I

PROFISSÃO:
I

FNDEREÇO:

CIDADE: 
_

ESTADO: _

IBÉRIA MM

E
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KANbAo

PRONTA ENTREGA
VENDA ATACADO
Av. N.S. Copacabana. 794/
Gr. 503
235-6595 » Rio de Janeiro
FÁBRICA
289-7746 • RJ

POLÊMICA NA PRADO JR
A Revista Domingo n° 549 do presti-

giado JORNAL DO BRASIL publica uma
reportagem intitulada Prado Jr: a rua

que não dorme. Até aí, tudo bem. No
entanto, não posso concordar com o final
da nota quando declara, à página 44,
referindo-se ao ex-prefeito Antonio Pra-
do Jr, que este foi "o responsável pelo
desmonte do Morro Castelo".

Como filho do ex-prefeito Carlos
Sampaio, é-me doloroso ter que des-
mentir o articulista, porquanto o desmon-
te do Morro do Castelo foi realizado
durante a gestão do meu pai, entre 1920
e 1922, sendo, obra exclusiva dele.

Acredito que a Revista Domingo sa-
berá corrigir esse lapso ocorrido ao publi-
car esta pequena missiva de pedido de
retificação. Paulo Sampaio, Rio de Ja-
neiro, RJ

Como irmã de Sandra Cavalcanti, ve-
nho mais uma vez desfazer um equívoco

que agora se repete. Nem Sandra, nem
nossa família jamais morou na Prado Jr.
Há mais de 50 anos, residimos no Jardim
Botânico, com uma passagem esporádi-
ca pela Joaquim Nabuco em 1958. Nada
temos contra a Prado Jr ou outra qual-
quer rua desta outrora cidade maravilho-
sa, mas, a bem da verdade, é preciso
que se esclareça: somos moradores fiéis
do Jardim Botânico e aqui pretendemos
ficar por muito tempo. Etelvina Cavai-
canti da Silva Porto, Rio de Janeiro, RJ

DENUNCIANDO
Náo podemos deixar de aplaudir a

matéria Um negócio peso pesado, pu-
blicada na Revista Domingo de 16 de
novembro, onde são denunciadas diver-
sas formas de exploração comercial liga-
das à indústria do emagrecimento.

Como médico e com a responsabili-
dade da presidência da Sociedade de
Endocrinologia do Rio de Janeiro, protes-
to contra os que utilizam da problemática
do obeso para promoção de seus objeti-
vos comerciais. Alerto especialmente pa-
ra os que apregoam dietas infalíveis ou

para os que se promovem com promes-
sas do tipo 

"emagrecimento rápido, defi-
nitivo e fácil" ( sic). Agem como came-
lôs, aproveitando-se da credulidade.

Cumprimento à Revista Domingo

pela forma inteligente como costuma
apresentar suas denúncias. Álvaro Ma-
chado Filho, presidente da Sociedade
Brasileira de Endocrinologia e Meta-
bologia — Regional do Rio de Janeiro
CORREÇÁO

Na reportagem Até o Natal pode ser
congelado (Domingo n° 551), o telefo-
ne da empresa de congelados As Sete
Marias foi publicado errado. O número
correto é 287-6587.

DYMS

SEDUZ NOIVA

ANTES DA

CERIMÔNIA.

¦imp

Também, pudera.
Com tantas opções para listas

de casamento, qualquer noiva
se apaixona: pratarias,
porcelanas, cristais, arranjos
e objetos decorativos das
melhores marcas e do maior
bom gosto.

O pagamento é uma festa.
Dynis aceita todos os cartões
de crédito e tem crediário
em até 3 vezes sem juros.

Não faça cerimônia.
Venha namorar os presentes
da Dynis.

DYNIS

Presentes Ltda.
Av. N. S. Copacabana, 504-Lj. F
Hilário de Gouveia, 66
Tel. 235-2635

L



Jornal de Ofertas da Casa Feliz.

Ofertas do Natal

Promoção do Bonzão válida até 24 de dezembro de 1986.

' ^ • , •
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Papai Noel precisa saber que não há nada mais seguro do que comprar
um relógio no Bonzão.

Só o Bonzão oferece seguro contra roubo na compra de qualquer modelo
ou marca de relógio.

E Papai Noel também precisa saber que, apesar deste serviço exclusivo,
os relógios que o Bonzão vende não custam mais caro. Os preços sao

sermpre excelentes, como também se pode ver neste anuncio.
Agora Papai Noel já sabe. , n

Mondaine, pelos melhores preços e com seguro contra roubo, so no Bonzão.
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MONDAINE QUARTZ.
Com calendário.
Pequeno, douradoe
com pulseira de
couro.
Supercharmoso e
superfeminino.

À VISTA

2.550,

5 x 601,
= 3.005,

MONDAINE QUARTZ.
Moda vai. moda
vem. e ele está
sempre na moda. E
folheado e tem
pulseira de couro.

À VISTA

3.500,

5 x 826,
= 4.130,

I tt Q t I

I I

%p66B*r

t /^ ^ \\ i

r
\k^

MONDAINE QUARTZ.
O discreto charme
dos homens
discretos. Dourado,
com pulseira de
couro e calendário.

À VISTA

2.230,

5 x 526,
= 2.630,
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W

MONDAINE QUARTZ.
Dourado, com
pulseira de couro e
calendário. Pra você
abusar do seu direito
de ser elegante.

À VISTA

2.660,

5 x 627,
= 3.135,
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MONDAINE QUARTZ.
Em aço. com
pulseira de couro e
calendário. Faz
muito mais do que
mostrar as horas:
prova que você é um
nomem que
acompanna o seu
tempo.

À VISTA
2.510,

5 x 592,
= 2.960,

MONDAINE QUARTZ.
Com calendário. Nas
cores dourada e
prateada. O tipo do
relógio para homens
de tipo oem
marcante.

À VISTA
2.870,

5 x 677,
= 3.385,
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MONDAINE QUARTZ.
Com ele você não
perde a hora. Nem a
classe. Nas cores
dourada ou preta,
sempre com pulseira
de couro.

A VISTA

2.050,

5 x 483,
= 2.415,

MONDAINE com seguro contra roubo, só no Bonzão.

5 vezes — 1 ~t~ 4 prestações. Colabore
com o Brasil. Exija sempre sua

nota fiscal. De acordo com a
Resolução 1122, do Conselho

Monetário Nacional, a Financeira
r

PONfO FRIO

Investicred S.A. cobrará uma
taxa de Cz$ 70,00 a cada abertura
de crédito. Promoções válidas
até 24/12/86, ou enquanto durarem
nossos estoques.
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Ó que é bom tá no Bonzão
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Saulfo de.Paiva, 1079/29 andar^. ^f
WStU T. 239-1795 T

iecao de verao que IS|y| %-.3&Hb^
fc m,i» lindas«,.. 8. A R.na^j,9"ran» _o c^rme . 

^
nr.s c^-3 s'ese-:ea'as amigas ou a si mesn*. I elegancia a utura ,i,o,,,Bej|fa.hH,ii e 

^• -3-71 i-:0 I fim de ano. Laise, cetim, sefflHffl^endas./
Rua sconoe ae Piraja, 371 loja H. ^n »¦ , fflBp/; Tudo branco como pede a epoca,- Norte
2. 0 espi'rito ae Natal tomou conta da Botonni. Incn- Shopping loja 1001 - A nfvel G -;f

arvores :390s, >as e enorme vsriedad* em enfeites Tel. 593-7323 e Polo I loja 161/168 \ ,4f^g|
-<em disso, beh'ssima linha de bijouteras Tel. 390-0913-

nos.Shopping djg^Gayea a poostlRF  A MARCA DA COifcHHvTel 759-9643 A*" -* *,ot" Kfl I 9. "nOSUnr _ T V*IS;aBi^oy-yoHj. Mie ¦ 
QUISTA — traz para voce todaa original?-

3. Todas as deli'cias de uma mats de Natal voce encon- dade de um Natal Tropical, com mil suges- |
tra na Brunch Delicatessen. Ha una linhi compjeta de r a tfles para presentes entre/oupas e acessd-|8H:
bebidas ir-portadas e nacionais, qua»os. compotes, cho- nos. Lojas: Francisco Otaviano, 67 Ij. 41 ' 

^
colates, tado p^i^woei^ppiiciar • pcesentear Vise, de Pirajfi, 595 Ij 115 - Tijiica Off |j|
nana. festas. Venha *,« «. mon«. ,» «. d. ??%niSa3 " ^ LOnd,eS' " 

^
I'^^^P^flatal e leva um Iindo prasanta. Shopping i daCji^M —

Anejsoria de Mod as, denunctando o» misrtrios oa "-oca 5, o$ exc _= vos perfumes Gallery e Aura
_^r< seguindo uma linha unica a reveiando a manaira cena ae ^ 5S sugestfies da Marilda Kucuruza, di- R

vestir desde o requinte da noite Jrti a daicontrapao do retora da Slim & Skin para o Natal. WPPf^fp":
dia. Untda com segreco aos acessdrios qu» ecentuam Cremes, logSes, shampoos, colonias e ^1#
sensualidade. — Rua Marques de Sio Vieanta, 52 kits compJatos de baleza masculina, aldm
loja 123 - 19 piso. T. 239-2942. da a -a^osa mascara negra e do sabonete ,„jjj
5. 2 trenz nho e'-etr cc, sonho dowaao de crianpas de de o!eo de semente de uva, tamb^m po- M
tocas as geracoes e a sug^stao da Hoboylindia para es- aem ser adquiridos na Slim & Skin que a- J^J
te Natal. Sem contra-indicacoes, 6 recorpendado para caba de langar sua liinha K de cosmeticos jmjy .
pefzes de 3 a 30 anos. A HOBBVLANCjl A FICA NO naturais Oomercializados por suas novas lo- JBr fe- ;

RiO SU|_ 2? p|S° E EDIF|C|0 AVtNIDp CENTRAL as R Jo^naAng6lica^47/102^- 
^

nita. Charmosa,

de verão que

da Botonni. IncrT-
riedaae em enfeites
de bjüoutanas «a-

Te Amo está iançando sua coleção
As nrans lindas rou-Dra:.c^aaae ao rcrnantismo.

1. A
'9 u ne
Das ; nha, oara presentear as amigas o
Rua . sconoe de Pirajá, 371 loja H.

2. O esD rito de Natal tomou conta
ve s árvores íacos, do ias e enorme va:
originais. Além disso, belíssima Unha de
cessórios finos.Shopping d
Tel. 259-9643. Até às 22hs

3. Todas as déiícías de umPMTãe Natal você encon
tra na Brunch Delicatessen; Há uma lint^j compj
bebidas importadas e nacionais,
colates, enfim, tudo pa^a'
nestas festas. Venha você
Natal e leve um lindos
if. 176 Tel. 259-5949; "

4. Os reflexos do tempo.

cada vez mais oonip,
Ataulfo de. Paiva, 1079/29
T. 239-1795

8. A Renanda garante
elegância da futura mama
fim de ano: Laise, cetim,

, Tudo branco como pede a
Shopping loja 1001 - A nível G —
Tel. 593-7323 e Polo I loja 161/168
Tal. 3904913.

^|9. PROSURF - A MARCA%I|Ç
QUISTA — traz para voce todfpa origi
dade de um Natal Tropical, com mil sugei||
tSes para presentes entre roupas e acessó- \J
rios. Lojas: Francisco Otaviano, 67 Ij. 41 •,
Vise. de Pirajá, 595 Ij 115 - Tijuca Off
Shopping Ij 111 - Fab. Av. Londres, 174
Tel. 590-4593 WB

voce a Linhagem
mistérios da nroaa,

seguindo urra linha única • revelando a maneira cena de
vestir desde o requinte da noite até a d es contração do

• acentuam a
te, 52

dia. Unida com segredo aos acessórios qu
sensualidade. — Rua Marquês de Sio Vicen
loja 123 - 19 piso. T. 239-2942.
5. O trenzinho elétrico, sonho dourado de crianças de
tocas as gerações é a sugestão da Hobbylêndia para es-
te Natal, Sem contra-indicações, é recorjiendado para
petizes de 3 a 30 anos. A HOBBYLÁNCilA FICA NO
RIO SUL 2? PISO E EDIFÍCIO AVENIDjA CENTRAL
SLJ 212.

1
6. Os exclusivos perfumes Gailery e Aura
sao as sugestões de Marilda Kucuruza, di-
retora da Slim & Skin para o Natal.

Cremes, loçSes, shampoos, colônias e
kits compJetos de beleza masculina, além
da já famosa'ire seara negra e do sabonete
de óleo de semente de uva, também po-
dem ser adquiridos na Slim & Skin que a-
caba de lançar sua Unha K de cosméticos
naturais comercializados por suas novas lo-
jas R. Joana Angélica, 47/102 -
T. 287-4SH^267-0244 — Av. Graça Aranha
416 - 29 lànd.l T 222-6174/242 5049.
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ganhar 
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Neste Natal o Tijuca Off-Shopping vai surpreender você com um painel eletrônico

e milhares de presentes.

Em qualquer compra (à vista), você ganha um Vale-Presente-Surpresa .

A cada Cz$ 2.000,00 em vales, é só apertar o botão.

Você pode ganhar uma Vespa, um Computador Telsist, Estadias no Club Méditerranee,

Eletrodomésticos Faet, Discos CBS, Livros, e muitos outros Nao precisa de sorte

Apertou, ganhou.

Venha passar o Natal no Tijuca Off-Shopping. Você vai conhecer a fábrica de

brinquedos de Papai Noel e ganhar presentes que não estava esperando.

Feliz Natal Surpresa.

Aberto até às 22h.

Rua Barão de Mesquita, 300



PAPAI
OLHÁ PRA CÁ UM POUQUINHO

rar

FOTOGRAFE ESTES MOMENTOS

E REVELE TODA A SUA SENSIBILIDADE

Câmera Yashica MF 3 Super

CâmeraYashicaMF3Super 1 + 4 ve-
zes ou pelo menor preço à vista.
Nas cores azul, amarela, vermelha e

preta.
GRÁTIS! 1 filme FUJICOLOR HR
100-135/12

Jy

®|
Expandindo Horizontes da Imagem

FUJI FILM

Filrjie Fujicolor Super HR -100

Supier Cores!

Supjer HR 100/135 - 12 poses
Surier HR 100/135 - 24 poses
Suf^er HR 100/135 - 36 poses

Revelação e Cópia Fuji

Você sempre sai ganhando com as

promoções da Fomar.
Veja: Peça revelação e cópia Fuji, em
filmes de qualquer marca, e ganhe
15% de desconto.
Ou então utilize o Sistema de Filme In-
cluso. Num só pacote, filme, revela-

ção e cópia Fuji, você também ganha
15% de desconto.

A alegria que você vai sentir ao ver
suas fotos, depende também dos ser-
viços.
Na Fomar você é atendido por gente
que entende de fotografia. Desde a in-
dicação da máquina até à revelação.
Tudo financiado, sem entrada, com
crédito aprovado na hora, para cine,
foto, som e informática. Confira!

JHINjjpW?

CENTRO - Rua São José, 90 - 13° - "ei.: PABX (021) 221 2332
TIJUCA - Praça Saens Pena, (Shopp ng 45) Lj. 209 - Tel.: 228-5171
MADUREIRA I - Shopping Tem Tudo - Lj. 49 Tel.: 350-3211

SÃO CRISTOVÃO - Rua São Luiz Gonzaga, 1981 - Tel.: PABX (021) 264-7224
MADUREIRA II - Av. M. Edgar Romero, 244 - Lj. 120 - Tel.: 390-4424
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toes

¦ J um estilo proprio ^ pRONTA-ENTREGA
VISCONDE Ut 294-3190 ROUPAS e acessorios COM ¦

fJiBB LOJA 204 CRLATIVIDADE E BOM GOSTO: , 5g0 y l02
¥mSm V LINDAS ESUGESTIVAS R. VISC. DE PIR^-b°

OPQOES EM PRESEN'TES, TEL.: 2^-=°
k V TAMBEM PARA 0 NATAL.

\ \- l
fillll^k \ \ \ l\ 1V- Visconde de Piraja. 580

^ \ \^ q^Al

.siM^Bi^ -

MaDITaR1

jem Para
e mulher-
ortu)ear
jom qualidade
>rn malha.

Moda jo
hornerr
estilo sp toptiquc

RENTES
de natal

UM ESTILO PROPRIO EM
ROUPAS E ACESSÓRIOS COM
CRIATIVIDADE E BOM GOSTO:
LINDAS E SUGESTIVAS
OPÇÕES EM PRESENTES,
TAMBÉM PARA O NATAL.

mco/tn
¦ algodão
W^nezaI Í.//VHO
f WSCOSf
[COURO 

"
malha
paetês
lANGERie

,'sc°nde d(vMondedepipajá. irajá
Acabaria

1' Ipane
Vacabana
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EDITORAABRIL

Nas bancas

invente

presenteie

encante

entusiasme

ilumine

renove

se enfeite

partilhe

dedique

Boas Festas

CLAUDIA NATAL

edição dupla



Rua Anibal de Mendonpa, 55-D 259-7969
Rin Rua Marques de S. Vicente, 52/313

Av. Ataulfo de Paiva, 1.015 - A Rua Visconde de Inhauma. 38 G Tel. 253-1 ^ das ^, 4666/1IIS - Bjrra

Tel.: 294-3847 rel6gio Bordo Duplo 1.600, bomboniere dourada peq._480, Vise, de J'iraja 
E2

cesta termica para pa~0 - 245,00 re,6gio Bordo Simples 1.100, bombon.ere dourada gd. 720, Barra Shoppmg I

_Ji ™A

Cestas com Bolo^ de Natal,^Browm^ e fondants Bijuterias Joux Loux 

^ 
Presentes 

com^bo^gosto
_„_ - i -ra\ Oct QQQQ Rio (021) 294-1567 S.P. (011) 256-7589 ———^m 1

Rua Visconde dePiraja, 351 -lj. 217 Forum Tel. 267-9898 K'°^"^

lata urso - 370, quebra-noz 340 
porta retrato pq. - 300, Leblon

placa COKE -585, porta-nozesil- 650 
£orta retrato gd. - 360. 285 - B LeblO

placa COLD - 585, porta bom bom - 3bU, Tel. 
239-3099

— --- i— *

jóias, relógios e p

seiko
100m
2 x 490

Av. Ataulfo de Paiva, 1.015

Tel.: 294-3847
cesta térmica para pão — 24

Móveis — Objetos — Decoraçc
Rua Almt. Pereira Guimarães
Tel. 259-3743 - Leblon - Ri
Presentes com bom gosto

Acessórios - cintos, bijuterias e bois:

Rua Visconde de Pirajá, 547 — s/521
Bijuterias Joux-Loux
Rio (021) 294-1567 S.P. (011) 256-7

jtrufas e fondants

rum Tel. 267-9898
Cestas com Bolos de Natal, Brownies ,

Rua Visconde de Pirajá, 351 - lj. 217 Fo.

Av. Rainha Elizabeth
122 - E Copacabana

Tel. 247-9670

Av. Ataulfo de Paiva

285 - B Leblon

Tel. 239-3099

rolha pl vinho -

porta retrato pq
norta retrato qd

lata urso - 370, quebra-noz 4- 340,
placa COKE - 585, porta-nozes j- 650'
placa COLD — 585, porta bom bom - 350,

Rua Marquês de São Vicente, 52 - lj. 124
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i faixas ME IK 10 Rua Teixeira de M£°'3*- 'i® _1/ia RUa Visconde de Piraja, 547 - Ij. 113 Tel. (021) 259-3241
S Kimonos e soqueiras Tel. 267-9993 - 287-3949 - 267-3148 li—————————1

Rua Visconde de Piraja, 330 — Ij 103 asl^pmg^uTosque 
Qu'°sque t7S^0el^ Strega)

Tels.: 267-9298 e 247-0561 __ Breve no Plaza Shopping - Niteroi

Rua Visconde de Piraja, 351 - Ij. 213 Tel. 267-2895 ^RuaJ^scond^^ -A Tel. 287-9397

Programa^ao Visual 2A2 Tel.: 239-2395

Visconde de Pirajá

547 - lj. 110
Tel. 511-0590

-vfcjr

porta retrato — 850,
jogo de sal e pimenta
saleiros — 1.980,

abat-jour "timão de navio" — 18
degustador de cognac — 1.950,
porta ovo-quente inglês — 650,

Rua Visconde de Pirajá, 547

ATACADO
E VAREJO

tudo para esporte
faixas MEIKIO

Kimonos e soqueiras
Rua Teixeira de Melo, 34 — lj. B
Tel. 267-9993 - 287-3949 - 26

Shopping Center da Gávea — lj. 130
Tel. 274-5890 (Loja e Pronta Entrega)Rio Sul Shopping Center - Quiosque

Barrashopping — Quiosque
Breve no Plaza Shopping

Rua Visconde de Pirajá, 330 — lj. 103
Tels.: 267-9298 e 247-0561 Niterói

Ikl/Hi—

mesa e banho
Tel. 287-9397

Tecidos, artigos finos para cama

Rua Visconde de Pirajá, 201 — ARua Visconde de Pirajá, 351

Programaçao
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EMAGRECER! Uma descoberta: 
"as 

calorias negativas

Agora você pode emagrecer facilmente

mesmo que você coma demais...

RESPOSTA: Se você tiver que perder
menos de 10 quilos, perderá em média

2.5 à 3 quilos à partir da segunda semana,

e 1.5 à 2 quilos nas semanas seguintes.

Se você tiver que perder mais de 10 qui-
los. você emagrecerá ainda mais rapida-

mente. Algumas pessoas que tinham que

perder mais de 20 auilos. perderam até

6 quilos à partir da segunda semana.

PERGUNTA: É preciso fazer uma espé-

cie de resime - ou e preciso simplesmente

acrescentar alimentos de "calorias nega-

tivas" à uma alimentação habitual?

RESPOSTA: Você não tem qu seguir ne-

nhum resime. nem mudar absolutamente

nada eirTseu modo de viver. Você pode
comer massas, molhos, manteiga, doces,

tudo o que quiser. A única coisa que você

tem que lazer e acrescentar alimentos de
"calorias negativas" a sua alimentação

habitual... e observar o desaparecimento

de seus quilos e "gordurinhas

PERGUNTA: Quantos alimentos de
"calorias negativas" devo acrescentar à

minha alimentação habitual?
RESPOSTA: Basta acrescentá-los na

proporção de 1 4 de sua alimentação ha-

bitual. e retirar 1/4 da sua dieta habitual.

Mas você pode ultrapassar esta quanti-
dade. pois quanto mais você consumir

alimentos de "calorias negativas' . mais

rapidamente você emagrecerá.
PERGUNTA: Será fácil conservar meu

peso ideal após ter perdido meus quilos
excedentes?
RESPOSTA: A maioria das pessoas que
emagrecem com regimes, pílulas ou mé-

todos geralmente recuperam os quilos

que perdeam. Entretanto, com os ali-

mentos de "calorias negativas" ê diferen-

te. Tudo o que você tem que tazer para

permanecer magro ê acrescentar alimen-

tos de "calorias negativas a sua alimen-

tação habitual.
PERGUNTA: Quais são os alimentos de
"calorias negativas"? Aonde podem ser

encontrados?
RESPOSTA: Todos os alimentos de "ca-

lorias negativas são alimentos naturais.

Existem vários. Entre eles frutas, legu-

mes e ouiros alimentos naturais que você

encontrará em qualquer supermercado

ou na mercearia de seu bairro.
PERGUNTA: Existem provas de pes-
soas que experimentaram alimentos de
"calorias negativas" e que constataram

que estes realmente faziam emagrecer?
RESPOSTA: Todas as pessoas que in-

cluíram alimentos de "calorias negativas
á sua alimentação habitual, emagrece-

ram. Eis aqui alguns trechos de cartas

que recebemos:
"Eu havia tentado de tudo.
Perdi 16 quilos, ioda a minha vida sotri

por ser gorda, e havia tentado de tudo

para emagrecer. Os alimentos com calo-

rias negativas foi a única coisa que funcio-

Off
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Alguns alimentos

emagrecem!

Todos aqueles que experimentaram perderam peso.

Resultados garantidos.

édicos nutricionistas descobriram

Mque 

determinados alimentos ema-

grecem. São alimentos de "calo-

rias negativas". Quanto mais você comer

desses alimentos, mais poderá êmagre-

cer. Descubra, em um relatório que você

pode receber sem compromisso, quais
são estes alimentos. Por que eles emagre-

cem - e como.

Entrevistamos o Dr. J.P. Santos, autor

do livro relatório em questão.

PERGUNTA: Como é que determinados

alimentos podem fazer emagrecer?

RESPOSTA: Experiências recentes aca-

bam de demonstrar que inúmeros ali-

mentos especialmente saudáveis e nutri-

tivos (entre os quais determinados legu-

mes e frutas), queimam mais calorias do

que as que produzem, desta forma, quan-
to mais você comer desses alimentos,

mais você queimará seus quilos a mais.

estes alimentos (de 
"calorias negativas )

são transformados em energia consumida
não cm gordura acumulada.

PERGUNTA: Como isto é possível?
RESPOSTA: O poder que os alimentos

de "calorias negativas possuem para
"dissolver a gordura" em excesso lhe pa-
recerá evidente assim que você souber

como seu organismo acumula a gordura.
Você nasceu com um determinado núme-

ro de células adiposas. Estas células adi-

posas incham e se multiplicam quando
você engorda. A partir de então seu me-

tabolismo diminui de ritmo e permite que
os alimentos sejam armazenados na for-

ma de gordura.
Então, você só pode emagrecer se drenar

a gordura para fora de suas células. Você

pode fazer isto de três maneiras: suprimir

os alimentos ricos em gordura (regime)
fazer exercícios intensivos - ou comer

alimentos de "calorias negativas que

queimam a gordura e a drenam para fora

de suas células.
É evidente que este último método é de

longe o mais fácil, pois não exige nenhum

esforço e nenhuma privação.
PERGUNTA: Quantos quilos podemos
desta maneira perder por semana?

Aüoru coma o que quiser, perca seus quilos
extras — e permaneça magra para sempre. .



nou para mim. Sinto-me uma nova mu-

lher. Meu marido igualmente perdeu 11

quilos e estamos contentes por termos

reencontrado a alegria de viver que não
mais conhecíamos".

V.L.S.P. e M.P.F.

•'Meus 
quilos supérfluos "derreteram"

Em três semanas perdi os 9 quilos a mais

que possuia. Depois não tornei a engor-
dar. Como já havia tentado inúmeros mé-
todos e medicamentos para emagrecer,
não acreditava mais nisso. Mas mesmo
assim tentei. Agradeço ao céu por isso.
Talvez minha experiência possa ser útil
á outras pessoas"

M.C.M.

"Pensei 
que seria gorda a vida inteira

Freqüentemente sonhava que havia ema-

grecido. entretanto tudo o que tentei ja-
mais me fez emagrecer. Então, descobri
as calorias negativas. Perdi 11 quilos em
apenas 3 semanas, e no total 31 quilos,
muito mais do que ousava esperar. Meu
marido me disse ontem a noite que estou
mais bonita do que nunca."

A.R.S.M.

PERGUNTA: Li em uma revista que os
alimentos de "calorias negativas" não
apenas faziam emagrecer, mas também

que igualmente melhoravam a saúde. E
verdade?
RESPOSTA: Sim. Os alimentos de "ca-

lorias negativas" foram aliás descobertos

por médicos nutricionistas durante pes-
quisas para uma alimentação mais saudá-
vel. Quando você acrescenta alimentos
de "calorias negativas" à sua alimentação
habitual, você emagrece mas também
abaixa e normaliza sua taxa de coleste-
rol... o que sempre traz algo mais a sua
saúde.
PERGUNTA: Já experimentei cápsulas
de lecitina, de abacaxi, métodos, regi-
mes, nada fêz com que eu emagrecesse.
Por que haveria de ser diferente agora?
RESPOSTA: Porque o processo das "ca-

lorias negativas" é natural:

VOCÊ QUEIMA MAIS CALORIAS
DO QUE AS QUE ABSORVE.

Porque todos aqueles que experimenta-
ram emagreceram, e porque não ha razão

para que o que funciona para todos não
funcione também para você. Porque o
resultado é de tal maneira garantido que
pode fazer o teste por nossa conta e sem
nenhum compromisso.

Experimente as "Calorias Negativas" sem ne-
nhum compromisso e por nossa conta e decida
apenas DEPOIS de ter perdido todos os seus
quilos extras se deseja conservar o relatório.

Eis minha proposta
Se você não perder pelo menos 2.5 por sema-
na. devolva o Relatório sobre "Calorias Ne-
gativas" antes de 60 dias que lhe enviaremos
um cheque no valor de sua compra (menos
despesas postais e de reembolso) o mais tar-
dar 9 dias após termos recebido sua devolu-
ção. Desta forma, ou você perde PELO ME-
NOS 2.5 quilos por semana ate que você tenha
atingido seu peso ideal, ou devolvemos seu
dinheiro. Isto sem condições e sem que ne-
nhuma pergunta lhe seja feita. Este é um com-
promisso escrito e formal.

Nenhum risco para você

Você pode então fazer este teste por simples
curiosidade pois não se arrisca perder um só
cruzado.

Por que ousamos fazer esta oferta
Porque estamos que assim que você tiver perdido
os quilos extras, você ficará de tal forma feliz que
vai querer conservar o Relatório sobre as calorias
negativas.
Porque todos, absolutamente todas as pessoas que
adotaram as "calorias negativas" perderam os qui-

los excessivos que possuíam.
Porque não há motivo para que o que funciona
com os outros não funcione também com você.

Só leia isto se você decidiu
não fazer este teste

1 Este teste é feito inteiramente por nossa conta.
Se você não perder pelo menos 2.5 quilos por sema-
na. basta devolver o Relatório sobre as "calorias

negativas" antes de 60 dias. Neste caso lhe enviare-
mos um cheque no valor de sua compra o mais
tardar 9 dias após termos recebido sua devolução.
Isto sem condições e sem que nenhuma pergunta
lhe seja feita.
2. Você come quanto quiser, tudo o que quiser.
Basta simplesmente acrescentar 1/4 de alimentos
com "calorias negativas" á sua alimentação habi-
tual.
3. É você quem decide se deseja conservar o Rela-
tório ou se prefere devolvê-lo para ser reembol-
sado. Você pode inclusive devolver o Relatório
após ter perdido todos os seus quilos à mais. Mas
não acreditamos que.você faça isto.
4. Aaora você tem a possibilidade de mudar sua
vida e aparência sem fazer regime. Tanto faz se
você têm estes quilos extras há muito ou pouco
tempo. Todos aqueles e aquelas que tentaram os
alimentos com "calorias negativas emagreceram.
Eles TÊM que fazer com que você emagreça...
ou isto não lhe terá custado um cruzado sequer.
Se você não deseja emagrecer por você mesmo

(a), faça isto por seu marido (esposa), por seus
filhos... e por sua saúde!

Como receber rapidamente
este Relatório?

RESPOSTA As pessoas que tiverem muita pressa

podem telefonar para (011) 815-7822. Peça simples-

mente o Relatório "calorias negativas". Caso contra-
rio. recorte e envie agora mesmo o cupom abaixo.

Última hora!
A presente edição do Relatório sobre as "calorias
negativas" corre o risco de se esgotar rapidamente,
e a próximas edição só sairá do prelo daqui à aproxi-
madamente 2 meses. Se você quiser ser atendido
(a) imediatamente para aproveitar ainda a atual
edição, envie o cupom ao lado AGORA. Assim
você não corre o risco de esquecer.

NOTA

Efetuamos um teste pessoal com 6 pessoas de
nosso conhecimento. Cada pessoa perdeu os
quilos que desejava perder. As "calorias negati-
vas" realmente emagrecem.

BRINDE SURPRESA
Se você enviar o cupom abaixo acompanhado
de cheque ou vale postal, receberá além da
encomenda, um lindo trevo de 4 folhas ba-
nhado a ouro 24 quilates.

Este Relatório não é vendido em livrarias. A única
maneira de obtê-lo é enviando o cupom abaixo,
ou comprando-o diretamente em nossa loja aberta
de 2: à f>: feira no horário comercial.
Centro Franco Brasileiro de Venda
Direta ao Consumidor
Rua Cardeal Arcoverde, 1557 - CEP 05407
São Paulo - SP.

r CUPOM PARA UM TESTE GRATUITO^
E SEM RISCO

| a ser enviado ao Centro Franco Brasileiro
I ou peça pelo telefone:

I (oii)815-7822

I Anote aqui

| Data de Hoje: 
1 Seu peso atual: 

Sua altura: 

I Sua oferta para um teste inteiramente por
I sua conta me interessa. Fica entendido que:

1. Devo perder pelo menos 2.5 quilos à partir
I da segunda semana.
I 2. Devo continuar a perder PELO MENOS
' 2.5 quilos por semana até perder todos os

| .meus quilos extras.
, 3. Não há absolutamente nenhum regime
' que deva ser seguido — e poderei comer "a

| vontade"
I 4. Dispondo de 3 meses de garantia para cons-

tatar que todos os meus quilos supérfluos de-
I saparecem... e NÁO VOLTAM MAIS.
I 5. Caso eu não fique completamente satis-

feito (a) devolverei o Relatório à qualquer
I momento durante o período de teste de 90

| dias. Neste caso não terei que dar nenhuma
explicação, nem que preencher nenhuma

I condição — e receberei um cheque no valor
I deCzS 187,00 o mais tardar 9 dias após terem

recebido minha devolução. Sob esta garantia
I formal queiram enviar-me sua embalagem
I discreta e sem marcas externas:
' 1.005.8 - Relatório "As Calorias Negativas"
| pelo (s) qual (is) estou enviando:
| [ ] cheque [ ] vale postal
. no valor de CzS 187,00 + CzS 10.80 para as
I despesas de remessa, ou seja. um total de
I CzS 197.80.

[ ] prefiro pagar ao retirar no correio de mi-

| nha cidade (reembolso postal), ao preço de
CzS 212.00 mais o valor das despesas de remessa.

I Nome: 
I Rua: N 
1 Complemento: 

| Cidade: Est.: 
I CEP: Data nasc.: 

^ Flora: Sexo: ? F ? 

RD 554

2: Semanair Semana 3: Semana 4: Semana

Sc você tiver que perder menos de Kl quilos, você perde em média 2.5 a 3 quilos a partir da primeira semana, e l .5
2 quilos nas semanas seguintes Se você tiver que perder mais de III quilos, você emagrecera ainda ais rápido.

2,5 a 3 kg

1,5 a 2 kg
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r^^tjcâncer
21/6 a 21/7

Indicações de mudança no relaciona-
mento profissional. Decisões acertadas.
Trato pessoal equilibrado. Afetivamente
você terá uma semana com altos e
baixos e muita exigência. Procure se

cuidar. Saúde boa.

Estes dias serão voltados para sua vida

pessoal e social, apesar das boas indica-

ções quanto a dinheiro em toda a sema-
na. Satisfação amorosa em quadro que
possibilitará mudanças sensíveis.Saúde
regular.

virgem
23/8 ,a 22/9

Dias estáveis em seus interesses. Pes-

soalmente você estará voltado para o

seu interior em dias de melancolia e

tristeza. Combata isso dando-se um pou-
co mais à vida em família e no amor.

Saúde boa.

23/9 a 22/10

aries

21/3 a 20/4

leão
22/7 a 22/8

Ilustrações de Pojucan

Sagitário
22/11 a 21/12

.i-^a capricórnio
22/12 a 20/1

Kr-n -1

Planos profissionais beneficiados em

quadro que realça os seus dotes de

criatividade. Bom quadro financeiro. Re-
lacionamento harmônico em família e

sujeito a variação no amor. Saúde muito

bem disposta.

escorpião
23/10 a 21/11

A semana poderá dar algumas mudança

para a rotina do escorpiano. Pessoalmen-

te você terá boa oportunidade. Relacio-

namento equilibrado em família. Amor

em fase irregular, com altos e baixos.

Saúde boa.

Dias estáveis nos negócios. Afabilidade

e encanto em seu trato pessoal. Com-

portamento amoroso que se voltará para
a família. Reflexos fortes desse compor-

tamento no amor. Romantismo. Saúde

regular.

Vivência equilibrada em relação ao traba-
lho. Tenha cuidado com seus gastos.
Ajuda importante de pessoas próximas.
Dilemas afetivos podem surgir nestes
dias. Vida em família muito boa. Saúde
mais estável.

aquário
21/1 a 19/2

Bom período financeiro. Lucros novos e
especulações vantajosas. Apego à tra-

dição. Risco de problemas de família.
Motivação forte em relacionamento
emocionalmente muito intenso. Saúde
equilibrada.

iv^^j peixes
20/2 a 20/3

Procure agir de forma equilibrada em seu
trabalho. Boas possibilidades financeiras
em dias que lhe reservam acontecimen-
tos muito significativos quanto aos seus
mais íntimos sentimentos. Saúde re-

guiar.

Dias propícios à reflexão e à interioriza

ção de pensamentos para o arietino.

Você terá vantagens pessoais de monta

e encontrará fortes razões afetivas para
mudar sua vida. Saúde carente de

atenção.

touro
21/4 a 20/5

Disposição neutra para os negócios. Ex-
celente poder de comunicação. Favoreci-
mento no trato com o público. Não são
muito positivas as influências sobre sua
vida íntima. Cuide-se. Saúde ainda re-

guiar.

Concretização de planos ligados à profis

são e aos negócios. Lucros novos. Sorte

em jogos. Satisfação interior muito gran-

de. Boa vivência em família. Carência

afetiva. Cuidado com problemas físicos.

¦I
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Todo 

ano é o mesmo sufo-
co. Mesmo assim as pes-
soas não aprendem. Dei-

xam os presentes de Natal para a
última hora e reclamam do inferno
de suportar caixas mal-
humoradas, vendedoras que fo-
gem à menor aproximação, empa-
cotadoras que olham com ódio
para as dezenas de embrulhos
que se avolumam no balcão. Nin-

guém discorda da chatice que é
comprar presentes com data mar-
cada. 0 bom é presentear ami-
gos, parentes e namorados quan-
do de passagem por uma loja
qualquer se vê algo que tem a ver
com a pessoa que a gente gosta,
mesmo que seja um simples pos-
tal falando da vida bucólica de
antigamente. Mas já que dia 25 se
aproxima e nos ensinaram que
para festejar o Natal é preciso dar
presentes, mãos à obra.

A primeira dica é evitar os
shoppings na hora do rush Isto
é, no horário de almoço e depois
das 19h. Aí, vira exercício de sa-
domasoquista comprar e selecio-
nar qualquer presente mais elabo-
rado. Shopping só às 10 da ma-
nhã, quando as portas das lojas
começam a abrir e ainda não deu
tempo do formigueiro humano se
espalhar pelos andares. O ideal é
reservar dois dias para as com-
pras. No primeiro, apenas passeie
pelos andares descobrindo e com-
parando preços e novidades. Não
dá mais para comprar nada à pri-
meira vista. A variedade de lojas e
de artigos é tanta que ao dobrar o
primeiro corredor a seleção inicial

já mudou umas dez vezes. Um

blòquinho para anotar as preferên-
cias facilita a caçada. No dia se-
guinte é só voltar e ir recolhendo
nas lojas selecionadas o presente
idèal para a tia, a avó, os sobri-
nhos e quem quer que mereça ser

priesenteado no Natal.
; No meu caso, com o horário

imprevisível de trabalho do jorna-
lista, e tendo casa para olhar,
filhas, marido, antiginástica, análi-
sé e natação na agenda, só há um
jeito. Pelo menos dois meses an-
tes do Natal começo a pensar na
data. Isso faz com que, entre uma
entrevista e outra, arrume uma
maneira de xeretar as vitrines.
Encontrando algo diferente, pim-
ba, compro na hora e vou elimi-
nándo os nomes da lista de pre-
sentes.

i Muito antes do anúncio do
Piano Cruzado II, quando os jor-
n^is começaram a publicar que a
cerveja ia sumir e corria-se o risco
de passar o Natal sem os ingre-
dientes típicos na mesa, tratei de
me preparar para a escassez. Te-
léfonei para o bar da esquina e
garanti a bebida. Comprei 40 cer-
vejas e 20 cocas. Paguei Cz$ 7,50

pela loura quente — a geladeira
não suportaria tal estoque — e
hoje quando me dizem que estão
vendendo a Antártica no mercado
riegro me sinto aliviada. Fiz o
mesmo com o bacalhau e o polvo.
Só estão faltando as nozes, casta-
rjhas e avelãs.

Quem como eu não foi previ-
cjente, ainda tem tempo para se
recuperar. Uma loja de departa-
rhentos pode ser a solução me-
rios sufocante. Duas horas e meia

zanzando pela seções são sufi-
cientes para uma superseleção.
Depois é só ir acumulando notas,
fazer um cheque único para pagar
tudo junto e pronto: presentes
garantidos. Mas, atenção! Che-

gue às 9 da manhã. Elas abrem
uma hora antes dos shoppings e
assim não há chance de atropelo.
Há ainda a possibilidade de ir
comprando ao acaso e galerias de
arte, lojas de artesanato, de sou-
venirs para turistas e até mesmo
papelarias de luxo podem ser uma
revelação. Sem falar nas feiras de
antigüidade da Praça 15 e do Casa
Shopping, onde ainda se com-
pram boas peças por menos que
uma roupa de etiqueta.

Crianças e adolescentes ado-
ram surpresas. Para as primeiras,
uma olhada nas importadoras ca-
mufladas é imprescindível. Sem-
pre há joguinhos eletrônicos que
ainda não chegaram no mercado
de massa e fazem sucesso entre
os amiguinhos. Para os últimos,
que adoram um clip e ainda não
têm um aparelho de videocassete
em casa, uma carteirinha de um
videobar pode eqüivaler a um pas-
saporte para o nirvana. Surfista e
malhadores ficam satisfeitos com
protetor solar colorido ou acesso-
rios especiais encontráveis nas
lojinhas pequenas da Zona Sul,
sempre às moscas. Mas em qual-
quer dos casos uma ida ao centro
da cidade pode significar uma
economia de tempo fantástica.
Praticamente todas as lojas e buti-
ques funcionam por lá e muitas
delas abrem as portas às 8.
Mexam-se.

Lúcia

Rito

A autora, 37 anos, é repórter de Do-
mingo e adora comprar e organizar
listas de presentes

as cobras
Luís Fernando Veríssimo
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—^/ Quartier Ipanema Presentes a partir de Cz$ 80,00.

WWb Jk WM H Presentes R. Visconde de Piraja, 414 • Loja 110 4 
vezes s/juros.

I ¦ Br Jl H BK\ Tel.: 247-5107 • Ipanema • Rio -
CT3
Uh<Du

MMM
Veja as sugestões de Frank Presentes para esté Natal.

São inesquecíveis como o requinte e a qualidade de Frank Jóias

Par de jarras cloisonée com detalhes de pássaros e flores

com base mogno (exclusivo)Bandeja em madrepérola e 2 codornas em cloisonée (peças

exclusivas)

'fârnm

Balde para gelo em prata St. James

Conjunto de saleiro e moedor de pimenta, em prata

(exclusivo)

PortaJóias em mogno c/ferragens douradas

Bowl em cloisonée
Maçã em cloisonée filigranado
Caixa em cloisonée filigranado (peças exclusivas^

VÍiS.

Quartier Ipanema

Presentes R. Visconde de Pirajá, 414 « Loja 110

Tel.: 247-5107 • Ipanema • Rio

£



Samurai

CA«ie diferença de preço.
Escolha um Friori e saboreie as de-

lícias de um modulado perfeito.

Cz$ 3.400/m2
Armário Prioritodo em

madeira, porta em veneziana,
com tudo incluído no preço.

É a mesma diferença entre um ar-

mário modulado comum e um Priori.

Como os hambúrgueres, os armá-

rios comuns são feitos de restos de ma-

deira prensada.
Como um filé mignon, um armario

Priori é feito de madeira pura e selecio-

nada. . .,
A diferença é clara: um Priori dura

para sempre, tudo funciona, você po-
de montar e remontar quantas vezes

quiser.
Os outros são os outros: entram ra-

pidamente em decadência e se trans-

formam num aglomerado de proble-
mas.

A diferença entre o hambúrguer e

o filé mignon só não é completa quan-
do voce descobre que, neste caso, não

Show-Room: Av. San Martin. 646 ¦ Leblon TeL 239-7699.
Copacabana: Rua Barata Ribeiro. 611 D. TeL: 236-7757.
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 214-B. TeL: 234-4557.
Casa Shopping: Bloco A loja I. TeL: 325-3234.
Ipanema: RuaVinídus de Moraes. 129-C. TeL 287-4689.

E
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Sugestões De Presentes

Em Foco  Informe Publicitário Tel. 293-0203

I^HHnPPHBHP^HHHI VIVER AO NATURAL
SSI^F^ j As colonias naturais da THYMIAN com excelente fixagao. criadas artesanal-
@^¦1 I I ^m mente com material importado, representam uma excelente opgao para pre-
$||§B H ^HHS I I ^K 1 ^^B sentear neste Natal. A THYMIAN vende no atacado e varejo uma llnha com-
SMSB I ¦ 4L*H pleta de colonias, desodorantes. locoes apos barba, etc. Ve/a onde encon-

trar: Atacado: (021) 396-0541 - Varejo: (021) 293-0203. (Inclusive aos domin-
' } tfMllllBflBI^H^^HIIl^^Hfliil^Hi^HB^BBB 90s) ou nas boas lojas do ramo. Aceita-se vendedores domiciliares

- - wtfggareq^^ JffB^i|ysll^%ifiliPytlWIHt^''yjfffij!3f3ffifta!SiBWSBSr^

¦ - y*^^^«E^5Ay ^B^^MBHfjtW^jKS^^^^^Mr ^^ *»

^m^^mmmsW'* 'WB- jgs»g%?~
r'JS09^ 

, .-A 

~^flffl«

¦iC^kK:5i-?-'fe:-,
íl&tàSte&B. fríi-MíM:-

AullA FHLSCA

Para enfeitar o corpo da mulher bonita, a MATCH POINT está lançando a cole-
çao de biquínis CHARLES HENRY. em lycra lisa e estampada, bordados com
pedras semi-preciosas. ao preço de CzS 250,00.!
MARICA: Shopping Marica loja 6 - Tel.: (021) 73(7-2681 - RJ
LEBLON: Av Ataulfo de Paiva, 566 loja 105 - Te:l.: (021) 294-8149 - RJ

VENDAS TAMBÉM POR ATACADO.

#
*SV% S&P
< ^VCV" 0\>

tairona ri0

VIVER AO NATURAL
As colônias naturais da THYMIAN com excelente fixaçao, criadas artesanal-
mente com material importado, representam uma excelente opção para pre-
sentear neste Natal. A THYMIAN vende no atacado e vareio uma linha com-
pleta de colônias, desodorantes, loções apos barba, etc Ve/a onde encon-
trar: Atacado (021) 396-0541 - Varejo: (021) 293-0203 (Inclusive aos domm-
gos) ou nas boas lojas do ramo Aceita-se vendedores domiciliares _____

Trr^iPonte Hlo—NIterójJJ

<6V^^eEstr.
^-T>Gradim

Como chegar lá:
Ida: Ponte Rio—Niterói

E»tr. Niterói—Manilha desvio
pelo Gradim seguir até o Paraíso.

Entrada ao lado da Casa de Saúde
S. Jorge entrada peta 3a rua.

1 i , o ^ o Hoiirarip/a das flores e plantas desidratadas em
A beleza das trutas e 

f 
d®''^eza 

todQ mund0 vai acjorar. A criativa
beiiss^osarranjos^ Um Pjese 

^ 
q 

de decoradores. um lugar que
idéia e da Natureza ~mpnte 

inclusive neste domingo ate as
e um sonho. Exposição diariamei™e- „„ Parais0 . sq. - Niterói -
18hs A R. Guilherme Joaquim de Souza, ótd rardibu

RJ. Tel.: 712-1255.

mmmi
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Em Foco ... A Passarela da Moda

Sugestões para o Natal

Informe Publicitário Tel. 293-0203

BONECAS ANTIGAS
Agora você ja pode vender sua boneca antiga
(com cabeca de biscuit) a quem vai cuidar delacom todo carinho. IRACEMA e uma coleciona-dora que sabe dar valor ao que você guardou
jX>r 

tanto tempo. Vocé_a_encontrara no Lg'r donpo. voce a encontrara no Lq1/tachado, 29 S/Loia 262 Galeria Condor - Teis225-5506 e 205-6563 (residência)

ALUGUEL

DE

ROUPAS

Vestidos longos, curtos e de paetê,
luvas, sapatos, bolsas, chapéus e
arranjos.
Vendemos Vestidos de Noivas.
2a 4a e 5a das 8:30 às 18h.
3a e 6a das 8:30 às 20h. Rua Conde
de Bonfim, 236 s/103. Tel. 264-8855

Acessórios

fíyet

-p\0

Linha academia, praia e aces-
sórios para Vídeo Clube.
FÁBRICA: Tel.: (021) 285-5916.
Aceitamos Representantes Lojis-
tas para outros Estados.
Largo do Machado, 21 s/702

A venda nas Lojas: Beauty ShocShopping, na Ilha do Governador. tinho. nolg. do Machado. 29 Slj. 248. Flor doCampo. Free Way - Barra, ou pelos íels.: Co- 236-0296 ~ ' •' 

MODELAGEM
INDUSTRIAL EM CURSO

DE FERIAS
O Atelier Fidalgo deseja a todos os alunos e
amigos um Feliz Natal e Próspero Ano Novo
e aproveita a oportunidade para comunicar o
curso de modelagem industrial em 10 aulas,
com 4 horas de duração, manhã, tarde e noi-
te. onde aprende-se toda a técnica de prepa-ração e ampliação de moldes e montagem
da peça piloto, para tecido, malha e lycra.
Estão também abertas as inscrições para o
curso de estilistas em 8 sabados. Infs. e ins-
criçóes a R. Siqueira Campos. 143 - Li. 118-
Terreo - Shopping Center de Copacabana -
Tel 275-4541

ESTA' NA HORA
DE PRESENTEAR

«>

Modelos esportivos, masculinos e fe-
mininos. Varias opções e acima de 3
peças, um desconto de 10%.
E o requinte e bom gosto fica real-
mente por conta das jóias em pratacom lindos apliques em ouro, zircone
e madrepérolas, que o Líder das Pul-
seiras tem com exclusividade, varie-
dade e menor preço com 50% de des-
conto em qualquer quantidade. O Lí-
der das Pulseiras fica na R. Senhor
dos Passos, 81 - Sobrado - Centro -
RJ. Tels . 242-2404 e 242-3349.

OFICINA

DE BRILHO
BIJOUTERIAS

PRONTA ENTREGA
PARA TODO BRASIL

LOJISTAS
E

REVENDEDORES
TEL: (021) 226-2163

RJ.

VIDA S - wo
PRONTA ENTREGA

Tenha sempre em mente que mo-
da é um estilo de vida, e deve serlevada de um jeito leve e gostoso.Por isso presenteie quem você
mais gosta com os incríveis con-
juntos, saias, blusas, bermudas,
calças, vestidos, tudo em tecido.
VIDA S RIO - Pronta Entrega: R.
Siqueira Campos, 43 S/1215 -
Copacabana - RJ. Tel.: 257-0790

ATACADO E VAREJO
Conjuntos, saias, blusas,
bermudas, calças, vestidos,
roupas em tecidos.
Av. N. S. Copacabana, 540/1107
Tel.: 255-1210

BIJOUGLASS
A BIJOUGLASS tem bijouterias fi-
nas, bolsas e cintos para você se
produzir lindamente neste Natal.
Centro Comercial de Copacabana,
Av. N.S. Copacabana, 581 - Loia
218.

I 4 ¥ t&f"
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\j( \ Rua Visconde de Pirajá. 330
;t\ Jtf y Loja 114 - Ipanema - Tel.:
V" J í\V 521S391 -T.alpria521-4391 - Galeria Cidade de

Ipanema.
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Sugestões De Presentes

Em FOCO Informe Publicitário Tel. 293-0203
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JANEYVER PRATAS
atacado e varejo

Preços Especiais para Revende-
dores. Aceitamos Encomendas
para todo Brasil. Av. N.S. Copaca-
bana. 1085 - Sala 812 - Tel.: para
recados: 255-6473.

SUPORTES DE TV
Direto da Fabrica

emagrecimentonocto M 3131Se você quiser ficar linda neste Nata! per-
dendo alguns quilinhos. va a PETI^FLfcUH.
onde você desfrutara nao so da Clinica d|
Emagrecimento como a de rfP°u^°r v°c®
tera um itratamento ^ersonalno s?41264 3)enuiDe do Dr. Ivan Artex CRM n 52412b4.dK
O telefone para informações e reservas e
(0242) 22-2185

BANCOS DE JARDIM
Ideal para presente de Natal
Fortes e resistentes estrutura ferro fundido - madeira ype.
A partir de 2 x 288.00
Solicite Catalogos por telefone.
Fab Av Min Edgard Romero. 616 - Madureira

R Sidónio Paes. 75 - Tel, 594-2029 - Cascadura
R. Cândido Benlcio, 50 - Tel.: 390-1280 -Jacarepagua
Av. Geremário Dantas. 788 - Jacarepagua

U

^ 
* sem juros

^Pintado a Epoxi Eletrostatico V^j

NANY BUFFET

O legítimo
Pintado a Epoxi Eletrostatico

Rua do Acre, 33 - Tels.: 233-1676 e
233-5986.
Av. Rui Barbosa. 153 - Lj. 112 - S.
Francisco - Niterói - Tel.: 714-6861.

\ , dji i y •

Passe a ceia de Natal e o seu Re-
veillon. saboreando a nossa cozi-
nha maravilhosa. Atendemos tam-
bem a festas infantis: decoração
exclusiva, animação, carrocmha
etc. Inf. Tel.: 255-9627 das 10 as
17 horas.

PRONTA ENTREGA
Rua Mato Grosso. 75 - Loia 2 - Brasilándia
Sôo Gonçalo - Tel.: 712-8084

"ALEGRE SUA FESTA*
com

"CiRCO ALEGRE
DO CAREQUINHA"

He-Man - Shi-ra -
Moranguinho — Snoopy

naços — Anaozinhos
rçoes Peças infantis
,anainha — Mágicos.

.Especial: Papai e
' Mamãe Noel
CzS 600.00 cada.

Informações: 242-4047.

/^£^v->PalL v v jiJMl -*

taplminho

_ 
'ó* iJ - U ^ <

DICA PARA COMER BEM NESTE NATAL

| ECONOMIZANDO TEMPO E DINHEIRO
A QUASE PRONTO faz uma comida caseira deliciosa, feita de forma
artesanal com muito amor Seu cardapio e feito para atender aos gostos
mais apurados Desde o prato principal ate a sobremesa. Sendo por um
precò que voce nem acredita Vale a pena conferir Peca o cardapio
pelos telefones 327-6184 e 327-8584 

mmmammmmami

afurõij ou uitítiniais que a '-tatu-' ifirr oforece. H. Guilherme Jua-
Wi - Paraíso - São Gon-piq 7MaSgraffVtir j«i /i(,i ' & •. d

Pensando bem. existe alguma ra-
zao para a La Fonte estar numa
posição respeitável no mercado
de ferragens. Ou melhor, existem
varias razoes. O emprego da mais
alta tecnologia e rígidos controles
de qualidade. Distribuidora de Fe-
chaduras L.F. Ltda. R. Frei Cane-
ca. 60 - Tel.: 222-6316.

PERSIANAS VERTICAIS
LAVAGEM E CONSERTO

l.A\ AMOS PKRSIANAS \ KRT1CAIS ele qual-
quer marca, dando-lhes aparência de nova,
>em perder a vida do lecido. Na transferencia
ilc kic.il. fazemos aumentos, cortes verticais e
horizontais, na altura e/ou largura. Conserto
e vendas sém compromisso pelo tel.: 265-9957.

I

COMPRO GIBIS
ANTIGOS

(REVISTAS EM
QUADRINHOS)

Colecionador compra tipo globo |u-
venil. guri. gibi mensal, lobinho. bi-
riba. cavaleiro negro, e centenas de
outros títulos pi coleção. Pago oti-
mos preços principalmente se com-
preendidos entre 1930 a 1958. Ro-
berto. -Tel. (0211 392-7624.

Tudo para Surf.
Pronta
Entrega

Skates-Rodas-írucks- Shapers
Calções-Camisas-Adeslvos-Pranchas

Bodgie Boards e Multo Mais!!
Rua Francisco Otaviano 67 loja I

tel.: (»: I ) 247-4807
i Arpoador-Rlo de Janeiro

SUA CASA MAIS BONiTA!
NOSSA
ESPECIALIDADE

iicr
-v/t i

7/ (| ¦_ Li

j; \tlflltt

DECAPÉ
DOURAÇÃO

DECORAÇÃO
LM MOVEIS
ATELIER

1 RIO-COLONIAL
Fazemos Vitmux

iVendemos Moveis em Estilo
Rústica Cotooiil/Medlevjl

Colocamos Almof&cas
em Porta e Decoramos.

R Riachuelo, 64.S uuMtHnm

MANCHAS JAMAIS!

Scotchgard'" Importado

EXCLUSIVO
Impermeabilizante invisível que

mantém os seus estofados livres das
manchas, poeira e gordura

APLIGARD
15 anos com o melhor atendimento

287-4747/287-4690

" 
LAVA^ 

3

TAPETES
CARPETES

ESTOFADOS
A seco no locaL^-^*

571-2198 • 571-7447

El
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S^gestoes d^ Presentes

qostos ate OS mai^ ^nh^nrarin^

IPapai 

Noel com helicoptero. Bandi- desejar e a quantidade de cada, ^^^^^*~-*=^^jjs2sSSW'
nha. Magicos. Paihagos, Maiabans- serve a duas pessoas ou mais. "
tas. Equillbristas, Mickey. Pateta. Pa- Jodos OS nossos pratos sao feitos piii iRRACfn DOMPI FTO EM OUALQUER LUGAR

I to Donald. Emilia. Su^er-Herois e na VeSpera da entrega. Nosso te- UMUnHAbUU UUMrLt1 ^ t'V U
Decoragoes lefone para pedidos e informa- COM BEBIDA GELADA ATE 0 ULTIMO GOLE,
Infs.. Tel (021) 767-9121 goes e: 396-6351 de 9 as 19 hs Uma ideia deliciosa e refrescante sem fumaga e sem sujeira.

_ Barbosa com entrega a domiciio. DIRETO DA FABRICA Rua Santana, 96/1° - Tel.: 232-7364 - Rio de Janeiro

ipanema
Rua Visconde de Piraja, 550 —

ARVORES E ARRANJOS DESIDRATADOS
JT PARA ENFEITAR 0 SEU NATAL

f O ARTESANATO CARAMINGUA e incrivel. estaexpondo os mais belos esculturais ironcos. rai-~«t zes aereas, etc. decorados com plantas desidratadas cdrriicategoria. qualidade e muito bom
TUDC^^^vfcZES Afgqosto Vale a pena visitar So a Caraminqua produz obras de a'te em veqetais com grande
SEMAUMENTO » CLwP>> Fequinte. Av. 13 de Maio. 33 - L|. 102 - Terreo - Centro da Cidade - RJ Tel 220-B088

ifll ENFpiMAI^ 
J<~'mODERNASS^^

Brasil e exterior Piantao permanente em * A DOAREL jOly^fcSt^ COlTipran TCMDH DnMr* 
A

toao o Brasi'. e exterior Piantao perma- do ouro, j6ias antigas e modernas TEMPO DO RONCA
nente dia e noite Inclusive Especial Ser- art nouveau, art deco, briinantes. ^fcj^*agtS&§gConhega o que ha de melhor em Artesa-
vico ae BaDy Sitter R Evansto aa Veiga. As compras sao feitas somente na nato Brasileiro e moveis antigos. Lindas
35-Grupo 1702 Centra Tel 240-8449 e loia da R. Barata Ribeiro, 473 (Ga- pegas para decoragaojVale a pena cog-
a noite pelo Tel 246-4180-Bip 3xRB leria Menescal)-Copacabana. MfflEBmit ^tW^SSBM 

Ferret 
dV°aratesen^Te|e:nt225^7360R Santa Clara. 51

informa Publicitário Tel. 293-0203

SOMOS ESPECIALISTAS
No preparo de receitas de alimen-
tos congelados e personalizados.
Nossos cardápios sâo elaborados
com intuito de agradar a todos os
gostos, até os mais snfistirarios.
Você encomenda o prato que
desejar e a quantidade de cada,
serve a duas pessoas ou mais.
Todos os nossos pratos são feitos
na véspera da entrega. Nosso te-
lefone para pedidos e informa-
ções é: 396-6351 de 9 às 19 hs
com entrega a domicíio.

Papai Noel com helicóptero. Bandi-
nha. Mágicos. Palhaços, Malabans-
tas. Equilibristas. Mickey. Pateta. Pa-
to Donald. Emília. Suf)er-Heróis e
Decorações.
Infs. Tel.: (021) 767-9121

Sr. Barbosa.

CHURRASCO COMPLETO EM QUALQUER LUGAR

COM BEBIDA GELADA ATÉ O ÚLTIMO GOLE.
Uma idéia deliciosa e refrescante sem fumaça e sem sujeira.

DIRETO DA FÁBRICA Rua Santana, 96/1° - Tel.: 232-7364 - Rio de Janeiro

IPANEMA
Rua Visconde de Pirajá, 550

toei.: 239-8648
COPACABANA

Wkw. N. Sra. de Copacabana, 492
fcai 8jfi 3623
CENTRO

(Rua Senhor d^^Passos, 80
ÍTel.1 224-690$^^fc|^fc^
Rua "àa
224-2211

-/•

ÁRVORES E ARRANJOS DESIDRATADOS
PARA ENFEITAR O SEU NATAL

O ARTESANATO CARAMINGUA e incrível, estaexpondo os mais belos esculturais troncos, rai
zes aereas. etc. decorados com plantas desidratadas com categoria qualidade e muito tom
qosto Vale a pena visitar So a Caramingua produz obras oe arte em vegetais com grande
requinte Av. 13 de Maio. 33 - Lj. 102 - Terreo - Centro da Cidade - RJ Teí 220-8088

TUD<3PI^^E2
SEM AUMENTO

JÓIAS ANTIGAS E

MODERNAS

zgrx SERVIÇO DE

flUÉ ENFERMAGEM
^J®7 PARTICULAR

Confiança, quaiicade e segurança SER-
PROESP oferece a você e sua família
padráo e bom atendimento em toao o
Brasil e exterior Plantão permanente em
todo o Brasi'. e exterior Plantão perma-
nente dia e noite Inclusive Especial Ser-
viçoceBaby Sitter R Evaristo aa Veiga.
35-Grupo 1702 Centro Tel 240-8449 e
a noite pelo Tel 246-4180-Bip 3xRB

• A DOAREL JÓIAS está compran-
do ouro, jóias antigas e modernas
art nouveau, art decô, brilhantes.
As compras são feitas somente na
loja da R. Barata Ribeiro, 473 (Ga-
leria Menescal)-Copacabana.

m
TEMPO DO RONCA

Conheça o que há de melhor em Artesã-
nato Brasileiro e móveis antigos. Lindas
peças para decoração. Vale a pena con-
ferir. R. do Catete, 187 (entrada pela R.
Ferreira Viana, s n°) Tel.: 225-7360.IShmHBSBEIL mSBEsfiBiSstf
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5. Cristóvão • 284-8042
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Trav. Almerinda Freitas, 21 • Madureira • 390-3531

8042 R. flicaragua,

g^S



| Bijutique Modas CARAM1A i
/%#_ -^J^l Realce ainda mais o seu chorme de mulher Cora ¦

Rua Visconde de Piraj6,82 loja 107 (Vare|Oj Mia Boutiqu., Rua V.sconde de P.ra|6 580 I
c.,h Solo 108 — Ipanema — RJ — Tel-(021) ^V4- ¦

Tel 
"*287-3094 R'Cond*de Bonfirn'425"''' "~ Ti'UCa 4544

^ IBM * C/ap|ica$oes lj|l JI^ISI^SI
* Marcassita Mj

Rua das MARRECAS' 40 9r 303
(go lodo dc Vesb'3 cosse o)

Rua Visconde de Pirajá,82 loja 107
Ipanema
T.I.: 287-3094

prata em nova dimensão

Variedade
Jóias com pedras
C/aplicações ouro
Marcassita

DESCONTOS ESPECIAIS

Rua da» MARRECAS, 40 gr.303
(ao lodo da Mesblo posse o)

Tel.:(021 >220-0954

' ; l^Vr

¦¦ air

CAROL1MA

BABY

Do recérh-nascido aos 8 anos

Rua Visconde de Pira já 414 Loja 106 Ipanema Tel: 247-1746

CARA MIA ,, r
Realce ainda mais o seu chorme de mulher Cara
Mia Boutiqu», Rua Visconde de P.fO|á 580
Sub-Solo 108 — Ipanema — RJ — Tel- (021)294-
4544

EGYPTIAN HENNA
IMPORTADA
Representante exclusivo Atacado e Oomicilto
Tels Rio (021) 259-2014 (021) 257-2361 Soo
Poulo (01 I) 523-4097 (01 1) 523-5767

Varejo e Pronta Entrega
Rua Vise. de Pirajá, 571 Loja C
Tel.: 274-2740

Moda Jovem e atual, em ca-
murça e napa, os mais lindos
lançamentos para o verão, você
encontra na

Rua Vise. do Pirajá, 207
Lj. 111

tel: 521-1718

2

PJ-totója PMtB®£$

Pagens, Dama de Honra, 15
Anos, Io Comunhão e etc...
Linha Sport Completa, de 6
Meses a 16 Anos.
Rua Vise. de Pirajá, 207 lj.
114 Ipanema Tel.: 287-5194

FRUTUOSA

BOUTIQUE-IPANEMA

^f

¦¦ air
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}i11 & £ 
— Todas as marcas de reldgios 

^ ^(

Q| A.: J: | desconto°15% naTcompros a ylsta Jjjfc^ fcl: V ' ^P
¦." m.. m I • m mmM Av. N. S. Copacabana, 664 loja 11 igJ^ Mflfe 'TV

Galeri0 ^

HL ESTILO INDIANO BUOUTERI^S E ACE^ORIOS 1^

i? Santa Clara. 50 sola 203 raBHlHBEEi4IHtti^^^^" Rua Vise, de Pirojd, 452 Ij. 12 Tel. (02 ) 267 8 
I

|^^| 

etc . Modelos 6timo» Ef^  ,-. <—, |
vista oo a prazo para r»v«nd«dor»» • ataca- IrT r l l fl-ll *7"? I
Rira°Mol. Bitencoul, 17B RiocKuelo, Tel: (021) J6los em eiT,|0~ind,ono B.iiiier.QS e.o.icos ROSA GELLER BIJOUX ^Q

¦ 5»ttWS?rBSWat ^Tr^f""**1'"! : VWOAS SO ** atacado ib»s<»i.ci«<fc33sd.«s 
TP

chuelo _J

Aqenda de Matai oferece as melhores opções de presentes

escolha aqui o seu e Boas Festas!%fo0Sr£'&*'>

z&Q a | a;
¦:S- B 

* 
aJK2fi|

iliiii

II 
il 

I

rtA-, fti^cjvpwt»

Todas as marcas de relógios
Jóias em prata
Promoção especial

desconto 15% nas compras à vista
Av. N. S. Copacabana, 664 loja 11

Galeria Menescal-Rio tel: 255-0937

R Santa Clara. 50 sala 203
Tels 256-9990 e 256 4396

30 a 90 dias de prazo
"Sem 

prazo para troca"

50% +40% + 10%

de desconto

Av. Copacabana, 978

Tel.: (021)235-5432

llIPAS . :r momiwwiu ¦
iUr«o .*.

E FESTA Jr &M\i| ¦- ¦

MODA
M^ijy esportiva

DE 0 A 8 ANOS^'-¦"^ •;:; ^ .' ' •'=:. -'¦ -. ¦ ^ • •'. ,' ;'-w . • .
Rua Carlos Gòi«, 234 lojo f Ublon

Tfe .. . »U021)SH4>5431ÉP|

DIVAL JÓIAS
Jóias em Prota de fundição ou produzidas arte-
sanolmente Cordões, anéis, brincos, pulseiras
etc . Modélos exclusivos com ótimos pr»ços a
vista ou a prazo para r»v«r>d»dor«s • ataca-
distas. ...
Rua Mal Bitencourt, 178 Riachuelo. Tel (021)
20W895 Aceitamos cartões Nacional e Credi-
car Obv Esta rua começa na Estoçõo do Ria-
chuelo

RlTUAIa
Jóias em estilo Indiano Bijuterias exóticas
Pronta Entrega Rua Vise de Pirajà, 550 sala
512 Tel ( 021)239-1747

LUA E iSTRElÂT
ROUPAS ESTILO INDIANO BIJOUTERIAS E ACESSÓRIOS

Rua Vise. de Pirajó, 452 Ij. 12 Tel: (021) 267-8884

ROSA GELLER BIJOUX

VENDAS SÓ POR ATACADO Rua Santa Clara, 33 Sala 905

D P ADORNOS LTDA.
REQUINTE EM PRATA

FABRICAÇAO PRÓPRIA
PRONTA ENTREGA

PARA REVENDEDORES
Praça Olavo Bilac, 28 sala 1503

(Mercado das Flores)
Tel.: (021) 231-0602
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A PNDA ESTA NA UOUIDACAO

linho-Gabardine-Tergal

Acessorios para Video C3V 
f\ 2ZZL.

Lancomento Capas Protetores para Video K-7 (¦& \ \ .-fO . , _ .,
Aumenta a vida util de seu aparelho IM \mBr \^J (Em te P Serv,dores)
Vtoond^ Piraj6, 595 — Loja212 —

' 

A PALMAR loi^'com wclosividode chowrot coro^ao. Wind surf e o coneto que oferece 10 opcte* ^
paa a sua criitividade. Muito originais. Valem a pena conhecer. Eis af um 6timo brinde para a sua Uma infinidade de objetos, Atacado e Vareio

Enfeites Natalmos, artigos para presentes e |0ja 0u emprcjsa com nome e logotipo impresso. Vendas s6 por atacado. Solicite representante. Rua r0mant.camente acabados
^MS^on^arW 

AV' A,°Ulf° PaiV°' ^ Hil6ri°Ribeirb' 227 ~ P*" Bandeira" Te'': (021)234-8226. Rija Cons.cn,e Ramos, 44 s/703 Tel. 255-8797 -

mi 
ri kii^S!

/'"W) \Q*Py^

iI J 0°^' MODA JOVEM/ALTO-VERAO |
I-it J V IX 

^ sn Pron^ed 
on5 SHOW-ROOM/L JMl pp V^r oiiaC PRONTA-ENTREGA [j|v Lftl Av. N.S.Copacabana, 1120/3? and. |

gaspar Pr««nt«« • Prot«ndo, Rua do Con. Tel.: 267-8886 - Rio 2
c»i<;6o, 47 T.I: 224-72-90.  I

$t??W i BSxBf if encontra no Imperatriz Armarinho.Rua Vinlcius
'x- " - 1 

J PRONTA ^°ra'S' 
^ 'P°nema — Tel: 287-1366

kW lir 
ENTREGA dr. fabrini

I ^ tvwk Run Uriiniini 1 OH Comumca as suas clientes que conti-
I | \u ,e.( _ Jijuca nuaatendendo 

d Av N S ¦ Copacaba-

O^F W IP Tel: (02?) 

J278-2848 | 
38 — Tel 265-5545 (D Mercedes)

Rua Ana Barbosa, 13 urbano fabrini
W loja A e B — Meier CRM 52-°586

Tel: 222-1605 e 242-7449 IUInforme Publicitário PARA ESTA 5IÇÃO:
' 

POLO

ROUPA DE MEDICO

LIQUIDAÇÃO
A ONDA ESTA NA

Linho-Gabardine-Tergal
a partir de Cz$ 50,00

Acessórios para Vídeo
Rua Sacadura Cabral, 181 Lj. A

(Em frente Hospital dos Servidores)Lançamento Capas Protetores para Vídeo K-7
Aumenta a vida útil de seu aparelho
Visconde de Pirajá, 595 — Loja 212
Rua Tel: 274-8294

A PALMAR lai
paa a sua cru
loja ou empn
Hilário Ribeir

Uma infinidade de objetos, Atocodo e Vareio
romanticamente acabados
R*ja Constante Ramos, 44 s/703 Tel. 255-8797

Enfeites Natalinos, artigos para presentes e
novidades em geral Av. Ataulfo de Paiva, 566
lj. 208 2o andar. RJ.

MODA JOVEM/ALTO-VERÃO
SHOW-ROOM /

PRONTA-ENTREGA
Av. N.S. Copacabana, 1120/3? and

Tel.: 267-8886 -RioGASPAR Pr*s#nt»i • Pr ate
cicõo, 47 Tal: 224-72-90.

Os mais finos presentes para este Natal, você
encontra na Imperatriz Armarinho.Rua Vinícius
de Morais, 71 — C Ipanema — Tel 287-1366

PRONTA

ENTREGA DR. FABRINI
Comunica âs suas clientes que conti-
nua atendendo a Av N S Copacaba-
na 534 gr 1103 1104 — Tel. 257-
3029 das 15 00 h as 19:00 h, e na
Clmica Sant Anna à R Soares Cabral,
38 — Tel 265-5545 (D Mercedes)

URBANO FABRINI
CRM 52-0586

Rua Uruguai, 120
— Tijuca —

Rio de Janeiro
Tel: (021) 278-2848

Rua Ana Barbosa, 13
loja A e B — Meier

B1
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MALUSPfl poro a d»- ^ 

| 

' 

^ 
... 

_ —

murto bom joito qu«
ipM 

|FTw|jpgS^
MALUSPEL. a lo|a dos enteites e ornameniaqoes ^ . .^^ffi^ifclfl feV^'^'C
infantls. valorize a sua festa com incrivel bom fe. JfoT? H^llsWgl' lijjB fO^ _£
gosto que seu filho guardord para loda vida JgJg|ggjj ¦- j&C 2k # *-* d,®1
Desde a decoroqao completa com criac;6es em — — _ ¦_¦¦—«* * "£ ® -\V\^ •
d«sign •xclusive, no MALUSPEL voce encontra as vx"rrJ. |^^«" J J% LH lA.^mois comptetas linhas de acessdnos para a sua | * PreSenteS * *•* ->£S
propria confecqoo, se prefer.r Um visual diferen- A |oja Qnde voc6 encontra 0 presente com um #
le! Rua Buenos Aires. 323 Tels 224-1370, 222- d^plh. d* class* Av. 28 de Setembro, 226 Ij.
5671 e 222-9542 113 Tel.: 284-7997 

impermeobilizantes anti-manchas ,-$ Ij
scotchgard Serviqo de quaiidade >&4, Av. Heitor Beltrao, 1153 loja B iel.: 571-7296 II
com gorontio e otimos pre<;os Confira! ^tegjrt y,, (AO ladO dO TijlJCfl TeniS, IJ
Ruo Atauifo de Paiva, 944-B Lebion Mi esauina mm Rua Conde de Bonfim. 429) II
tels, 294-2399 e 239-0644 e em VITO-
RIA. ES, tel.: 226-1365

Agenda de liatal oferece as melhores opções de

escolha aqui o seu e Boas Festas!•-'!«* - / r _ _  

Arranjos naturais, artificiais e
bombons: a mais fina combi-
nação para presentar neste
natal. Av. Ataulfo d* Paiva
375—0 Leblon — RJ — TEL:
239-5198

Os mais belos e variados ador-
nos natalinos. Rua Barão do
Flamengo, 35 — Loja Q —
Flamengo — RJ — Tel: (021)
225-6378

NÃO PERCA I
Ai maravilhosos cria-
ções de NATAL da
MALUSPEL para a A*-
coração de sua loja,

galeria e residência.
Modelos «xclusivos de
muito bom joito qm

Rua Senador Bernardo Monteiro, 47 Ijs. B e
C. Mko T.I.: 248-4394

nh«c»f-
MALUSPEL, a lo|a dos enteites e ornamentações
infantis, valoriza a sua festa com incrível bom
gosto que seu filho guardará para toda vida.
Desde a decoração completa com criações em
d«sign exclusive, na MALUSPEL você encontra as
mais completas linhas de acessórios para a sua
própria confecção, se preferir. Um visual diferen-
te! Rua Buenos Aires, 323 Tels. 224-1370, 222-
5671 e 222-9542

Presentes
A loja onde você encontra o presente com um
datalh* d* ciais». Av. 28 de Setembro, 226 Ij.
113 Tel.: 284-7997

Raquel

Chocolates
Artesanais

Inaugura sua loja com um fantástico
batar de Nalal, tudo
em chocolate caseiro feito com amor
Venha conhecer e ganhe um brinde etpe-
ciai •

— Rua Júlio Ribeiro, 119
Bomuceuo

CERÂMICA EM LACA

CERÂMICA ALISSANDRA a fábrica
que tern feito grande sucesso com
suas peças esmaltadas, lançou novos
modelos em laca e aceita encomen-
das ATACADO E VAREJO: Rua Gal.
Espírito Santo Cardoso, 304 Tijuco
Tel, (021) 571-8947

A COIFA HONESTA
CODADO

25 onos de tradição, pagamento facilitado e
3 vezes serf» juros, várias cores ou em aço
Orçamento e instalação grátis.
Matriz Av. Paulo de Frontin, 269; Filial: Rt
Satamini, 161 — Loja C. Tels: 273-3541 e
0149

Scotchgard

ANTI-MANCHAS

Av. Heitor Beltrão, 1153 loja B Tel.: 571-7296
(Ao lado do Tijuca Tênis,

esquina cnm Rua Conde de Bonfim^gg]

JBwm I
^MHmgKI^BU^HiimuiaufUninKti I

Av. Heitor Beltrao, 1153 loja B Tel.: 571-7296 II
(Ao lado do Tijuca Tenis, II
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para bebe
qualidade se vestem na annc: CzSj 420 Bonita

,! Efemera (RUa Visconde de Piraj^ Dino Volcci (Barra Shopping ate 2anosu * ¦

%iSl| 444/111 - Shopping da G^vea, loja 218 , . 1f)fi _ 7?) (Copacabana-lpanema-mo 
bui e

-- 

^ 
j 

' 'Pf0nta en^e9a NS COPa 680 

A 
\ 

tf" 

T''UCa 

^ 

h°PP'n

... 
^ ^ 

j^( \ I 
^®r^aaST^°282 

"

na Bijoutique 
^ceenccjntra

Si 4 
muci'cais... 

a pregos accessiveis

^^'rfS?r d^Pirafa 
330-Tijuca Off

conjunto listrado. diversas Shopping loja ss 104-Shoppmg ^
M ¦§-. -*> cores e:tamanhos (2 a 14 45 s/1 235-Rua Conde de

^anos) vdce encontra na Papel Bonfim 346 s/1 -Plaza

Crepon (Norte Shopping loja Shopping).

_ .r?~

!

-VV -yA ...
f ¦ : 1'

Homens que fazem questão de
exclusividade, bom gosto e

qualidade se vestem na
Dino Volcci (Barra Shopping
Loja 106 - 22).

Efêmera (Rüa Visconde de Pirajá
444/111 - Shopping da Gávea, loja 218
- pronta en[rega: Av. N.S. Copa 680
loja g). j

troque por Troppo, coleção verão

87. Bermuda e jaqueta que
coordenam com uma infinidade
de peças (jaqueta Cz$ 720 e
bermuda Cz$ 630) - Troppo -

Rua Visconde de Pirajá 282 -

Ipanema.

Vereda Tropical

(Av Rio Branco 45

sala 1006

Shopping 45

subsolo 124

Ti|uca)

perfumós, presentes e artigos
femininos de moda
internacional com preços
irresistíveis é na Nirvana (Av.
N.Copa 956rA-Rio Sul 1o piso
loja 26 A-Barra Shopping nível
Lagoa loja 106). Lembre-se
seu lugar é na Nirvana. presentes artezanais - Criada Terra (Rua

Visconde de Pirajá. 86)

conjuntc| listrado, diversas
cores eitamanhos (2 a 14
anos) vòcê encontra na Papel
Crépon
101 piscj) s).

(Norte Shopping loja

Michel

Rua Visconde de Pirajá 459

Shopping Rio Sul - 3o piso

nas festas, a taça se une ao balde
de champanhe que durante o ano
vai servir de vaso para flores. A
garrafa - decanter tanto serve para
o vinho se ambientar quanto para o
gelado suco de pitangas ir à mesa.
Bom Desenho (Rua Visconde de
Pirajá 210 - Rua Maria Angélica 113
g - Shopping Rio Designer Center
3o piso).

PRESENTES PARA 0 NATAL

Informe Publicitário

sunga de listrinhas para bebê
até 2 anos Cz$ 420. Bonita

(Copacabana-lpanema-Rio Sul
Tijuca Off Shopping).

na Bijoutique você encontra

jóias, cartões, e caixas
mucicais... a preços accessíveis

(Rio Sul loja 1
térreo-lpanema-Rua Visconde
de Pirajá 330-Tijuca Off
Shopping loja ss 104-Shopping
45 s/1 235-Rua Conde de
Bonfim 346 s/1-Plaza
Shopping).
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Para auem

x W^Bama, o 
jeans!

v'<.' s"'**-iw^>e> jjjjjff ^

lv JjJk' '•

¦ 0 
jeans das pessoas que se amam

:V,-^HBPR!^J|^ Rua 
Cesar Lemos, 110 Lojas 1 e 2 • Vilar dos Teles

^. £^j|

'€i^:-:'-'-.- 
1 

"¦' ¦ •¦ :¦ ¦•¦¦'' ' '' • ^ --'v'-: ''"'X'- '• S-''^-;*^u-^-r^- 
' 

, #
¦ JBMa8Kg8g§iMBHBH||HB®MESffiEBHSBHMHBB»MHHHwMHwa»sHss«^^ •'

REF. 093 • 450,00

REF. 092^359,00

REF. 2369 • 270,00

REF. 2376 • 269,00

Rua César lemos, 110 lojas 1 e 2 • Vilar dos Teles

Tel.: 751-1195

&MMI
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O ESTILO

SOFISTICADO QUE

marcará o Ano Novo

• 0 último dia do Ano é uma

data especial. CABANA suge-

re roupas luxuosas e sofistica-

das, onde brilho e paetês são

os destaques. A linha de aces-

sórios escolhida por DIANA

EPSTEIN para a nova coleção,
oferece uma grande variedade

de peças que complementam

sua produção.

Av. Copacabana, 1003-C
Visconde de Pirajá, 180-A

\ \ • Rio Sul 3» piso
Plaza Shopping, loja 251
Rua Dias da Cruz, 128-C
General Roca, 932-A
Barra Shopping — Nível Lagoa
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Trilha da Emovao - 280,

230, i

Auto Rotor - 110,
Movido a corda , , _ . , ., ...Irovao Azul - Conjunlo Ataque Moto Laser 1QQ

do Trovao - 298, | Conjunlo Equipe Laser - 198,

I »

m jbwmbi
«¦PPHWJH.iiivf 1' * "¦ " WWWWWÍ»

.logo Master Esportes - 198,

Super Máquina - Conjunto
Ma Trilha da Emoção - 28

Moto Fera

Auto Rotor - II
Movido à corda Trovão Azul - Conjunto Ataque

do Trovão - 298,
Moto Laser
Conjunto Equipe Laser

^ws^^sssKhim
^^^PQKStk

Passageiro - 620, Cargueiro - 540, Ml"cno ' 540'

gfrl~)s^l2l0BE 

f 

" '

Ifebf -jj *— 880, y '^|

Furakon - 660, BigTrem-770, 1 <*¦ <•> WMovidoapilna \ ••**
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^^Boneca 
Trancinha 249 Conjunlo para pentear e secar da Trancinha - 225,

0 melhordo presentee 
a alegria dequern recebe

Trens Elétricos

Controlador - 320,

MinérioCargueiroPassageiro

Conjunto Realce brincando
com perfumes - 198,

UlOfHf^,

Boneca Bochechinha - 880,

Furakon - 660, Big Trem - 771
Movido à pilha

Conjunto parapentear e secar

Conjunto para pentear e secar da Trancinha
Boneca Trancinha - 249,

mm



Conjunto com 5 panelas - 790, . 
' 
17fl I

Em aluminio esmaltadoe Teflon II. 2-cm-*fv, ¦
EXCLlISIVO MESBLA Frigideira 22 cm - 170, M

¦ 
AUIMINI0 B'"RKS Kil 

* - ,0 ,«,» ¦ 590, MESIil.A - UNCAMENTO SffiSST ** 1

^ 

^,*P. Gratis: 

1 jogo de 12 porta-copos AhONSOMUSt 

<1 

pegaA

''r^lnfhnsl 450 Garrafa tenniea com rosea - 65, .. .. !;'«£ 1' e f'imMuradorcs) - 1DU, DECORACAO EXCI.USIVA MESBI.A fiQ I
j^xnpsiVO MI'SBI.A ^^TEKMOI.AK Val'"l" 

'Vl' SnCAMRNTOXEXCI 
USIVO M"SBLA 150 I

Pi 

'."Vi! (P^' i

.... *''' '•. . "J Iiii'III!' I' ['Mii'M'
" r, 1 ' ilm.i i i!.i qiK-ii. 240j

Balde ilc gelo termico em mogno - 490, ... - . ,.,*3®^ I
I'ecas em actilico craquelel. CR1LEX >.- -J. ?•' 'Jueiiriia rum

Rl( AI-.LLI —1_—— .••VjpS',. ¦'-¦irupnl.i •!<• vinn 99,

I ^ jr- ^

m

Pe?as 

decorativas em niemMrniradc^

" 

~t— . —— /jf- 
Soutiei

¦¦ y /„y' V,'r" ¦-•'¦ •% '¦ * Biqumi

Porta-guardanapos - 19, Pralo de bolo - 45, Queijeira pequena - 39, l/\ \ i Cores'I
Saladeira com talher - 65, Manteigueira - 39, Queijeira grande - 75, !.-*»»*-

Bandeja - 89, Petisqueira - 55,

^® Porta-retrato-65, Re,.^ 
de pa^^Z^artz - 790,

¦f tg#w? ... ., 94 Cinzeiro - 49, LANCAMENTO EXCLUS1VO MESBLA , «Rft Vlaga para agua - *9, ESKA Peixes - 250, cada «
Taga para vinho - 27, 'ote ®®» PRATEX ¦

,,A LANCAMENTO EXCI.rSiYn MESBLA Cachepol - 99, 1
.logo para agua - 1 pegas - 1/U, SAVION DISTELLA '

I CRISTAIS CAMBE 

^ 

^ 
^ vl^ ^ 

^ 
^ 

^ 

!

I-;..,.:. '' 

'' ^ • 

1AN<^ ^ 

^

4A -- ,1 LINHA3Embalagem de presente para discos - 10, Maria Bethania e Beth Carvalho - /*>, cada "leather Jackets • Elton John - DO,

^ 

^ ^ 

E)«:LiJSIW ^ 

¦" ^*>'"i ,X" ^

Ml,«A'ív» £

88M

Panela
2(1 cm

Conjunto com 5 panelas • 790,
Em alumínio esmaltado e Teflon II
EXCLUSIVO MESBLA
ALUMÍNIO EMPRESS

Frigideira 22 cm - l/U,
De ferro com tampa esmaltada
CIA. GERALDECORAÇÃO EXCLUSIVA MESBLA - LANÇAMENTO

AEONSO MEISTER
Jogo de]
•I pegas
3 peças]

Kit de cozinha - 10 pegas - DüUi
Grátis: 1 iogo de 12 porta-copos

Sal bai completo
(1 balde térmico. 6 copos, 1 bandeja,
(i porta-copos ...
e (1 inisturadorcs) - 'rOU,
5 cores.
EXCLUSIVO MESBLA
GLASTERM »

Garrafa térmica com rosca - bt>,
DECORAÇÃO EXCLUSIVA MESBLA
TERMOLÀK Escorredor para pratos dobrável

Várias cores.
EXCLUSIVO MESBIA
ILDA

Cortina para box •
LANÇAMENTO EXCLUSIVO MESBLA
IDMÀ

Toalha;
Redom

ÉSi
Z&*h V «Ssâ

Balde de gelo térmico em mogno
CR1I.EX'eras em acrílico craquclet

RICAELLI
lJtieijeiia colli
iiipula i!c \ mu

Peças decorativas em metal dourado

Soutien
Biquíni
Em K-ci
Cores: iPorta-guardanapos - 19,

Saladeira com talher - 65
Prato de bolo
Manteigueira
Bandeja - 89

tjueijeira pequena
Queijeira grande -
Petisqueira - 55,

Pica-pau
Gaivota -
Peixes -1
PRATEX

lJorta-retrato
Cinzeiro - 4

Relógio de parede a quartz - /» U,
LANÇAMENTO EXCLUSIVO MESBLA
l'.SKATaça para água -

Taça para vinho - 27,
LANÇAMENTO EXCLUSIVO MESBLA
SAVK )N

Cachepot -
DISTEI.LA.li ><_>( i para água - 7 peças

CRISTAIS CAMBE.

LP s e K-7 - LANÇAMENTOS

Maria Bethânia e Beth Carvalho - 75, cada

LP's e K-7
"Bahia Carnaval e Cerveja' 62,
"luather Jackets"- Elton John - 65,

LINHA f
EXCLUSIEmbalagem de presente para discos

EXCLUSIVO MESBLA

Negui nho da Beija-Flo 1;Toda a linha de livros
com 15% de desconto A Brincadeira

Contos
de Amor

LSÕEIKS
GORDO
OUEM OUHR

I.Ps e K-7"A Voz da Massa" -
Neguinho da Beija-Flor
"Segredos de Amor" E Toda a linha de papel de carta

com 20% de desconto
Gaiola com papel de carta - 71

' V - '¦



I §§1§ ' H §É]
k V • ..¦¦ ' . • '.-• ¦, ¦¦ ' " ,. SSR £-

x|jf apw-MO,

^¦,,/ 

Jt 
^ 

Iarpete - 150,

loalhas de mesa: Quadrada 1,10 x 1,40 - 59,
Redonda 1,60 0- 75, Retangular 1,40 x 2, 20 - 79,

KARSTEN

Pano de copa:
Fclpudo - 15,
Liso - 12,
KARSTEN

Toalhas de mesa: Retangular 1,40 x 2,10 - 85,
Redonda 1.60 - 69,  EXCLUSIVO MESBLA
Quadrada 1,40 x 1.40 - 59, DÕHLER

; %

atos v
i queijo - 240,

Olll
vime - 99

1

Travesseiro antialérgico
45 x 65 - 69,
50 x 70 - 85,
ALTENBURG

Estojo Inedil - 150,
Colônia 45 ml, sabonete 90 ü e pochette
EXCLUSIVO MESBLA
COTY

§§1^

a

\ 7

Tiialhas (elpndas:
Rosto - 29,
Banho - 79,
EXCI.liSIVO MESBLA
ARTEX

i 
>#m

.logo de banhii aveludado
5 peças - 490,
5 cores
EXCLUSIVO MESBLA
KACYUMARA

(
l

Ú
V

wt

Soutien - 40,
Biquíni - 40,
Em lycra com renda.

Talco luxo Inedil - 90,
Caixa com 3 sabonetes Inedit - 35,
COTY

Soutien pré-moldado - 35, Soutien meia taça - 45,
Biquíni - 35, Tanga - 30,

I )éo-i'i)lônias 120 1111
5 Kragrãncias
Avulsas - 60, cada
Com embalagem

75, cada

LINHA (',(ITAS DA NATUREZA
;-aJS«*ÍS.
llr Roupão felpudo unissex - 250, Toalhas felpudas:

Tam. único
EXCLUSIVO MESBLA
SÀO CARLOS

Rosto - 29,
Banho - 65,

I

Em lycra Em Ivcra com renda.
Cores: branca, rosa e bege. Cores: branca, bege e marfim. Cores: branca, preta e bege.

Tam. P/M/C» EXCLUSIVO MESBLA TRIUMPH

Shampoos 200 ml
I tipos oftA\'ulsos - OU, cada

Com embalagem - 45, cada Com embalagem - 45, cada ) NI ESI " '

Água Brava Gauloise 30 ml - 90,
ml 60 M0LYNEUX

\ / it 

^ 

" ' 

40±L\ /2^ 

' 

^ 

' 

fV MM 100 ml-130,

i V 

^'^Vt . 

J/

| f

After Shampoos 2011 ml
tipos

Avulsos - OU, cada

EXCLUSIVO MESBLA

Sandália - 185,
Tam 33 a 39

esportiva - 19,
<ÊÊÈÈi SIMBÁ

LINHA ALTERNATIVA
EXCLUSIVO MESBLA

<£& jr-

¦Z^F \

Meia esportiva - 19,
TRI-FIL

Porta-nolas - 80,
Porta-níquel com chaveiro - 40,

Super-carteira - 120,

Guarda-chuva tiracolo - 160,
RONCHETTI

$

li*4 í)

Meia-calça em nylon - 21,
Cores: preta e branca
NICOLE

. ¦•£?&! íMj . .-¦Mt-Í? ai»
/ 1. Mfaiag

M # ÈdèfM

V
Vjill

1

Guarda-chuva encaixável - 95,
TRALDI

Guarda-chuva tiracolo - 160,
RONCHETTI
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' 0^ f*.. inflar. fiizer inalagoos
^SS»^^g^^M8K.liWll -^W Mini pilolo - 149. Gratis: mascara para inalacao.

A vcnda na Segflo de Brinquedos 

|

^ Conjunto manga curia • 120, Brincando de ma(]uiagem: S^t

M Conjunto surfista - 95, .^v Batom - 30, C'amisa - 130, ^rl¦iSh, ,11 V% am. 'I a jfo r „ OA " K . W~~ s|
i *->¦ >#| Esmalto 

• Oil, , Bermuda - 120, Bg^f
f^||| -W / 

¦ "*\ Batom boquinlia - 60, J**' 'lain. Id a 1-1 —
¦' ..'1 ¦„ '¦¦M Jk. /»?. Kit com sombra, blush e batom - 65, j ^ Wiv~•«i bwjya m «ffe ee ' tjhl . Jr~

^^ oot 

esp^lto ^ 

^

^ 
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parlir «!¦• ^
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3J^ E^ , .-

^SSuun Este encarie e parte inieijraiilt.* dos jornais: lolha de 3flo Paulo, I'olha da larde, Diario do Grande ABC , O Diario, Diario do Povo, Correio Popular, O Glotao, Jornal do Brasil, 0 Kluuiinense,.
&$]!$$& Gazeta do Povo, Diario Popular (Pelotas), Folha de Londrina, Kstado de Min.is, A Taide, Diario de Pernambuco. O Povo, Diario do Nordesle, Jornal de Hoje, O Imparcial, Correio da Paraiba, A Critica. Shoit CI 11 ll\ Ion CStdllipado |

\F •¦ O Liberal, A Gazeta, O Popular, Correio Braziiiense. Joma! de Brasilia - Kdi^Ao de 18/12/86 e Zero Mora • Edi^ao de 21/12/86. ... in .. jfE g2. s'''>3.'.'>** ¦"<¦¦. lcllil. 1U Q 11 - tVi aIMPPFSSO EM BLOCH EDJTORES S ,. 7<&,.—^ i,,,fi—%&£'£.ij I Varias cores
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COM 30^IAS^RARA RAG^

Presentes Que Serão Moda Nesse Natal
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figllfl ESCOLHA 
UM MONTAO DE PRESJ

^ 
' - 

:/" M 7<l

Escolha

Conjunto marinheira
2a 8 anos 129/00

machão

125,00

Maiô

119,00

Bermuda de
moleton
145,00

•c,r?n>. V 4gn
Eittffittiál Camiseta machão

125,00

*V*ar

A boneca quer

Conjunto de linha

99,00

.«.

Pega Putga

299,00

Conjunto de linha
99,00 Mama Nene

279,00

Peposo 335,00

Peposa 335,00

Gente Pequena Gosta

¦

I

a
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; Presentes Para a Garotada MP§
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Sungo 59,00

8ó/o de braço 29,00

Biquíni 75,00

Bó/o 69,00Mo/ô

119,00

Tchibum

749,00

Conjunto marinheira
lisa 2 a 8 anos
195,00

Sunga de lycra

59,00

Conjunto de short
lycra. 135,00

Conjunto de bermuda
lycra 135,00

Camiseta regata
99,00 i

|#$J§2§£

Conjunto marinheira
listrada 2 a 8 anos
129,00

Conjuntol de saia

popeline 4 a 6 anos

145,00
8 o / 2 onos 165,00

Presentes
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relev0 9,00

Escoda 4 degraus IHr ytMtr

|t\ A. Enfeite de Natal ,~JL

Ofertas Com 30 Dias Para Pagar

Aurelino Leal, 43 • Rua Visconde do Uruguai, 5 PACAMENTOS SEM JUROS ^

RESENDESHOPPING: Av. Saturnino Braga, 369 |JfflP ' •' ^

MIRACEMA: RuaMarechal Floriano, 173 Jyl>' -fffi Vsi osprecosdesteencartesaopromocionaisevalidosat£ 20/i2/86
' ', APOS ESTA DATA AS MERCADORIAS VOLTAM A SEUS VALORES NORMAIS DE VENDA.

(,R;L€flD€R Fotos: joubert Aragao"" Parte integrante dilrnal^'O B '. 
^ornll Braf'. "OD/e'O ffiSSS BSoSS '•> l?8o Ofertas vAl.das ate 20 12 86 ou enquanto durar nosso estoque.

Vamos Fazer a Maior Festa Nesse Natal

Lavanda

Cabeça Feita

29,00

Colônia Maçã Verde
Cabeça Feita 19,00

Perfume Almíscar
70 ml 19,00

Casinha

tcom I colônia 16,00

! 2 colônias 25,00

Perfume brando
Cabeça Feita 32,00

Bola de Natal

INQUEBFIÁVEL 30mm
4,00 50mm 7,00

55mm 8,00 70mm 11,00

Enfeite de Natal 9,00FJidratante

Corpo a Corpo

v 19,00

Bola de Natal

INQUEBRÁVEL em
relevo 9,00

Escada 4 degraus

239,00
Enfeite de Natal

18,00

Estojo de maquiagem
69,00

te£»
Enfeite de Natal

8,00
WISI&'

«sgspiW

Tábua de passar

179,00 Ponteira

INQUEBRÁVEL 34,00

Bolsa de viagem
189,00

8o /sa de viagem

^ 199,00

8o /sa de viagem
165,00

Para Pagar

ENTRE NESSA FESTA
5 PAGAMENTOS SEM JUROS

NITERÓI: Rua Gavião Peixoto, 171 • Rua
Aurelino Leal, 43 • Rua Visconde do Uruguai,
380 • Rua Moreira César, 293 •
NITEROISHOPPING: Rua Conceição, 188 • SÃO
GONÇALO: Nilo Peçanha, 18 •
RESENDESHOPPING: Av. Saturnino Braga, 369
• ITAPERUNA: Rua Assis Ribeiro, 54 •
MIRACEMA: Rua Marechal Floriano, 173 OS PREÇOS DESTE ENCARTE SÃO PROMOCIONAIS E VALIDOS ATÉ 20/12786

APÓS ESTA DATA AS MERCADORIAS VOLTAM A SEUS VALORES NORMAIS DE VENDA

Parte integrante dos ,orna,s "O Globi " lornaí do Brasil". O D,a" e "O Fluminense" Fd^ão do dia í4 12/86 Ofertas vál.das ate 20 12 86 ou enquanto"durar nosso esíôque
Fotos; Joubert AragãoARTl€RD€A
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Associagao ^r

VideoClubedoBrasil '

^do^ 

c«

Cartao de CrSdito Bradesca 
———

CARTAO DECREDI10 Tippy, a Boneca Travessa. Late-late,|
nil fkflIV'G»f^H ° 

cachorrinho que faz au-au. Multirrjix:
infinitas combinacoes para montar. Loja

0 CARTAO QUE DECIDE ^16, 2? piso

Associaçao

VideoClubedoBrasil

A alegria do vídeo cassete renovada dia-a-d

Primeiro piso, loja 104-D.

BOY'S HOUSE
Linha unissex.
Camisetas em malha
bermudas
estampadas, loja
JU9, 1 ? piso

triciclo om ntadoiro. Bonoca com
chcirinho. Loja 106-C, 1 f piso

COBRA SUB ^
Roupas e artigos
esportivos.
A aventura dos doze anos:
roupa para mergulho, a
máscara, os pés-de-pato e
a arbalete. Como
Cousteau. Lojas 219-B /
217-L_2.° piso _

ROZENLANDIA
Tippy, a Boneca Travessa. Late-late,|
o cachorrinho que faz au-au. Multimix:
infinitas combinacões para montar. Loja
216, 2? piso

CARTAO DE CREDIIO

0 CARTAO QUE DECIDE

BEJ

a

Ba

idD



(ES
GALERIA SARAMENHA

CENA 1

DE PAI

PARA FILHO.

E VICE-VERSA

STATUS
Calças em puro linho, camisas sociais e
esportivas em algodão. Gravata, meias, cinto
e sapato fazem os acessórios. Loja 106-D, 1 ?
piso

Um super-presente: Roberto
Magalhães. Serigrafias exclusivas
da Saramenha. Segundo piso.
Fashion Mall. Gávea: Rua
Marquês de São Vicente, 52,

\ x loja 165.

BOY'S HOUSE
Moda solta: camisão
estampado nas cores
verde, azul e preto. Loja
119, 1? piso

NAUTI SHOP
Acessórios e artigos esportivos:

Erancha 
Match 10, Skate Slim,

ermudão em algodão. Loja
220-A, 2? piso

ELLEet LUI
A firmeza
na tomada de
decisões faz
a escolha da
roupa clássica:
Blazer Nina
Ricci, calça
e camisa 100%
algodão.
Mocassim e cinto
em couro. Loja
J07-A, 1 ? piso

VINTE ANOS VENDENDO QUALIDADE

NA MODA MASCULINA

Catete
Copacabana
Conde de Bonfim
Rio Sul

Visconde de Pirajá e Av. das Américas. Fashion Mall: Loja 102,
1,° piso.

ELLE et LUI
Cintos esportivos,
sapato em couro.



a. Otfiinlg^l^^^^p^^ mkMIMKa
sk fe\ ^^^K|«HAp0HBM^H&n8fr Hi 9 

'$• •^y.'';jp ;.

¦"¦ 
-ft ilrlKil^ 1 i' lyin 

'JgTil^in

LA BAGAGERIE !

I em IE;

MARIA THEREZ^^^^^^
1sSmi1§ 

' 
I Roupas em tamanhos especiais feftfnpKj/aMg/'

/ jggMpfWH|f 44 a 52. Con juntos, camisao ^w£2BS|C^RS
^®gj8Hf ,. §i-^S^f e bermuda em algodao. Blusa jw<wjCTEmB£S^^
/M|^»mSB'. &^jjgp8«p!j bermuda em malha. Blusa em ^*<1;',^T®'®/7

GALERIA SARAMENHA
UM PRESENTE
PARA SEMPRE: I
Kuno Schiefer. Serigrafias j
exclusivas da Saramenha, o pia
importante acervo de gravuras
contemporâneas brasileiras.
Fashion Mall, segundo piso. j
Gávea: Rua Marquês de São!
Vicente, 52, loja 165.

LA BAGAGERIE
O vestido em
lingérie marca
o tempo da festa.
Scarpin em couro.
Bijouterias:
brincos e pulseiras
em material atual.
Loja 221 -C, 2?
piso

NèUlimtUttttttMtttft

SILvER GOLD STAR
Gargantilha, brincos, e anel em prata, osso e coral
Pulseiras e alianças em ouro e prata. Loja 111-C, 1

RUCELIA
XIMENES
O eterno couro, com
estilo. Blusas saias
e botas. O jeans tem
aplicacões. Loja
214-D, 2? piso.

| o
qimt£>

Segundo piso, loja 215-C.
Tel: 322.08.57.

MARIA THER
Roupas em tamanhos especiais
44 a 52. Conjuntos, camisão
e bermuda em algodão. Blusa e
bermuda em malha. Blusa em
malha, cintos em couro e lona.
Fashion Mall: loja 208-D, 2f piso.

ELLE et LUI
Conjunto
estampado, saia
pareô em
viscose. Bolsa
tressé e sandália
em couro. Loja
107-A, 1 ? piso.

m:

a
rassi

m

a



CENA 2

FASCINANTE

TOQUE DE

CLASSE
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ELLE et LUI
Calça jeans, blusa
xadrez em
algodão e malha.
Loja 107-A, 1 f
piso.

QU/1RT0^

MJflF

/

Segundo piso, loja 215-C.
Tel: 322.08.57

CANGA
Estilo em acessórios de
couro. Cintos, sandálias
e bolsas. Loja 115-C,
1 ? piso

Carmem
lio

J
$* / ."V

m
tw-fy 

*>

lÈP

im

í|l

VILLAGE
BRIC A BRAC
Conjunto de porcelana
chinesa pintada à mão,
com suportes de
madeira. Loja 212-C,
2? piso

CARMEM
Acessórios em couro
Prêmio Multimoda 1985
e 1986
Lojas
Faschion Mall / L. 221-B
Ipanema / Anibal de
Mendonça

ELE ELÕ
Artigos em renda do
Norte. Blusas, toalhas
e centros de mesa. Loja
114-B, 1." piso

Cartão de Crédito Bradesco.

Decide nos shoppings.

*»vv

BOROGODO
Panos de bandeja,
guardanapo para
coquetel, cestinha
de pão, gargalo
para garrafa e
toalha de mão
bordada. Loja
222, 7? piso

. »

» . \

. v.- -• - ¦ *¦ ;
¦'* / ¦  '

; Xfi's ¦ y '/j.y&U'''' ?*' ?

¦L CARTAODECREDITC^^^^^^^^^^^^

BRADESCO
0 CARTAO QUE DECIDE

I

a

dD
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Segundo piso, loja 215-C.
Tel: 322.08.57

Rio de Janeiro: Fashion
Mall, loja 106. Tel:
322.18.37. Rua Vinícius
de Moraes, 74-A. Tel:
267.30.95. Loja e
atacado. Rua Visconde
de Pirajá, 422. Tel:
267.42.92. Av. N. S.
Copacabana 851 -A. Tel:
255.93.89. Rio Sul
Shopping Center: Loja
201. Tel: 275.06.48.
Plaza Shopping: Loja
118-A, Niterói. Tel:
717.91.91 / Ramal 216.
New York: 2001-2017, .
Broadway, between
68 and 69 St. New York
City

'B 
GALERIA SARAMENHA

MARCA DO BRASIL NO PANORAMA

INTERNACIONAL DA DANÇA.

Rua dos Oitis, 20. Tel: 274.81.67, Gávea Rua

Visconde de Pirajá, 233 / 101. Tel: 247.69.74-

Ipanema. Fashion Mall: loja 201 e 202. Tel:

322.07.94 e 322.00.94.

FIORUCCI
A alegria das
cores marca
o ritmo jovem:
camiseta em
malha e saia
pareô. Os
acessórios são
a sapatilha e a
pulseira em
prata. Loja
108-B, 1 ? piso.

O MELHOR PRESENTE:
Gonçalo Ivo. Pintura.
Artista exclusivo da
Saramenha, o maior
acervo de arte brasileira
contemporânea. Fashion
Mall, 2? piso / Gávea:
Rua Marquês de São
Vicente, 52 - loja 165.

ELLE et LUI
Blusa em malha canelada.
Calças de gabardine em vários
tons. Loja 107-A, 1 ? piso.

BALLET DALAL ACHCAR

VIENA DELICATESSEN
Tornando seu Natal ainda mais gostoso.
Primeiro piso, loja 112



VIVA item

ALEGRIA DOS Jzgm

VERDESANOS t'

IjL De oma chegadinha nas lojas d'O Boticario da Rede
• UUflK' Maca Verde e veja quantas maneiras naturais para

Segundopiso, loja 215-C. col^por um presente de bom gosto.
Tel: 322.08.57 Shampoos, colonias, sabonetes, sais e espumas de

"¦ banho, cremes e locoes hidratantes, linhas completas' 
ELLE et LUI para tratamento e praia, em lindi'ssimas embalagens

Chemisier em malha.
¦ 

Cinto 
em couro. L„ja LINHAS MASCUUNAS - FEMININA - INFANTIL

J/\. 107-A, 
1 ? piso. Voce 

pode pedir informacoes e ate mesmo para
/V entregarem seu pedido em casa ou no escritorio pelo

^fjfxSlfWs/Ss^telefone: 294-4996. A ENTREGA E GRATUITA. Rede
—** Maca Verde.

\ Fashion Mall 1 ? PISO - LOJA 110 

fMnNIMATfl Cartdo de CrSdlto Bradesco.

Decide nos presentes^

——¦¦ ¦ ¦ —¦ " ~

Este encarte foi criado e^eeutado 
| 
por

Coordenacao, administracao e comerciali-

zacao: Antonio Luiz Accioly /Vendas: Clau- «.jv^-

dia Martins Soares e Elizabeth de Souza {\(

Edicao: Sergio Ryff / Direcao de Arte: Os- g|g gjf A

wafdo Carneiro / Fotografia: Davy Alexan-

drisky / Producao: Maun'cio Alencar / Arte- ,

Paulo Cezar Lobo.Av. N.

Capa: Ele veste Elle e escolheu La

Baaaaerie. O menino e menina vestem Co-DOgogBMB. CARTAO DE CREDITO

A capa e a contracapa sao criacao de BRADESCO

Caio Domingues e Associados Propaganda.  ocartao que decide

2395390\"f ' •JçTçfy&s r • v t
RIO

Dê uma chegadinha nas lojas d'O Boticário da Rede

Maçã Verde e veja quantas maneiras naturais para
compor um presente de bom gosto.^
Shampoos, colônias, sabonetes, sais e espumas de
banho, cremes e loções hidratantes, linhas completas

para tratamento e praia, em lindíssimas embalagens

UNHAS MASCULINAS - FEMININA - INFANTIL

Você pode pedir informações e até mesmo para
entregarem seu pedido e'm casa ou no escritório pelo
telefone: 294-4996. A ENTREGA É GRATUITA. Rede

Maçã Verde.#
Fashion Mall 1 ? PISO - LOJA 110 C

QU/1RT0-
Segunde pise, loja 215-C

Tel: 322.08.57

ELLE et LUI
Chemisier em malha
Cinto em couro. Loja
107-A, 1 ? piso.

CARTA0 DE CREDITO

BHADESBJ
0 CARTAO QUE DECIDE

CENA Mil e uma idéias para

um presente natural.

B
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O FASHION MALL RESOLVEU

ACABAR DE UMAVEZ COM

ESSA HISTÓRIA DE 
QUE

PAPAI NOEL NÃO EXISTE,
\

MODA FEMININA *
BALI
CHAMPAGNE
DIMPUS
GANG
KRISHNA
LA BAGAGERIE
MARIA THEREZA
MARQUE DEPOSEE
PASARGADA
QUARTIER BLANC
RENOVA
RUCÉUA XIMENES
SAVILLE
SAVILLE TRICOT
TARGET
TOOT
VILLAGE
' MODA MASCULINA '
ADAMO
ELLE ET LUI
FILIPPO
GABRO
JOPAR
OTTO
RICHARDS
STATUS
TOULON

MODA JOVEN '
ANONIMATO
BOYS HOUSE
BLU4
CAMOUFLAGE
COMPANY
ELLUS
FIORUCCl
LIGS
MUCHO LOCO
OPÇÃO LEVIS
PHILIPPE MARTIN
REDGREEN
SMUGGLER
' MODA INFANTIL '
BENETTON
CHILDREN WEAR
CHILDREN SHOES
COBRASUB YOUNG PEOPLE
SPLISH SPLASH

MODA E ARTIGOS
ESPORTIVOS *

COBRASUB
COMPANHIA DO CORPO
FÍSICO & FORMA
LOOPING
NAUTISHOP
VAPESE

JOALHERIAS '
AUGUSTO JÓIAS
FRANK JÓIAS
LEILA GIOIELLI
MONTE CARLOJOIAS
SEMELES JOALHEIROS

BIJOUTERIAS *
ASSISI
GOLDSTAR

PRESENTES E
ARTESANATO *

AZEVllM
BORÓGODO
DANIcLLE DAHAN
eléeíló
FROM RIO
HALLMARK
HOLLYWOOD
IRMÃO SOL. IRMA LUA
MUIDOP
VILLAGE BRlC A BRAC
ZUHAUSE

GALERIAS DE ARTE E
DECORAÇÃO •

CLÁUDIO BERNARDES
L F REDO
MATIAS MARCIER
MAURÍCIO LEITE BARBOSA

GALERIA DE ARTE
MONTESANTI GALLERIA
MUSEUM
SÃO CONRADO STUDIO DE

ARTE
SARAMENHA
SPAZIO

' CAMA, MEÇA E BANHO '
CASA MOYSES
LA MAISON DU REVE
QUARTO CRESCENTE
• ARTIGOS DE COURO *
BELTRAMI
CANGA
CARMEM BOLSAS
CORDOBAN
LA PISANINA
MANUFACT
MEZZO PUNTO
POLAR
TERESA GUREG
' BRINQUEDOS'
ARTÇS & ARTIMANHAS
ROZENLANDIA
• CINE, FOTO, SOM •
COLORCENTER
KAELE
STUDIO 123
• LIVRARIA/PAPELARIA '
PAPELARIA DUX
LIVRARIA SICILIANO

' CINEMAS '
ART FASHION MALL 1
ART FASHION MALL 2
ART FASHION MALL 3
ART FASHION MALL 4
• FAST FOOD,

RESTAURANTES.
DELICATESSEN •

BOBS
BON MANGER
DOLCERIA
DUCKS
KID POP
KOPENHAGEN
RUB &MAX
VIENA
' ACADEMIAS GINASTICA

BALLET•
ACADEMIA HP
BALLET DALAL ACHCAR

• PERFUMARIA E
COSMÉTICOS '

AGUA DE CHEIRO
O BOTICÁRIO
SUNFLOWER

• SFRvirn^ •
BANCO^CONÓMICO
BANERJ
ELETRONIC FOTO COFIPAR
KONTIK FRANSTUR TURISMO
NEWHAIR JUAN

CA8ELEREIROS
VÍDEO CLUBE DO BRASIL

Papai Noel existe, sim senhor. E está morando no Fashion Mall.

Ele veio de brinquedos e bagagens diretamente do Pólo Norte e

transformou o shopping num mundo encantado, com árvores de natal,

bonecos-de-neve, pirulitos gigantes, uma casa de conto de fadas

e muitos presentes. Presentes pra todo mundo.

Venha visitar o Papai Noel no Fashion Mall.

Ele também quer saber que você existe.

o
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Jornal de Ofertas da Casa Feliz.

Promoção do Bonzão válida até 24 de dezembro de 1986.

Ofertas do Natal.
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FITAS VIDEOGAME CARTUCHO DUPLO/SISTEMA ATARI
i

JOGOS P/MICROCOMPUTADOR MSX (H0T BIT EXPERT)

ENDURO/COMAND RAID
RIVER RAID/JOW BREAKER
SEAQUEST/FREE WAY
ATLANTIS/DEFENDER
STAR WAR/SUPERMAN

GRAND PRIX/RIVER RAID
ENDURO/RIVER RAID
MEGAMANIA/PAC MAN
ATLANTIS/SEAQUEST
SPACEINVADES/RIVER RAID

À VISTA 125, (CADA)

SOFTWARE P/MICROCOMPUTADOR MSX (H0T BIT E EXPERT)

MAGIA
KRIPTOS
EDITOR DE SPRITES
EDDYII
COMPILADOR BASIC
APRENDENDO A CONTAR
PSYCO
MAIOR/MENOR

CIRCO
MÁGICO
CONTAS A PAGAR/RECEBER
MATRIZES COMPLETAS
ELETRICIDADE
GEOMETRIA PLANA
ÓTICA
DISPROCALC

A PARTIR DE 220, (CADA)

WARROID
DRAGON SLAYER
VOLLEY BALL
ALCATRAZ
ALFASQUADRON
LODE RUNNER
KUNGFU
ELEVATOR ACTION

A PARTIR DE 230, (CADA)

GOLF
KING VALLEY
SLOT MACHINE
VIDEOPOCKER
STRIP POCKER
FUTEBOL-SUPERSOCCER
XYZOLOG
BOXER

COLLECTION ADVANCED LINE
SPECIAL LINE
SINGLE LINE

A PARTIR DE 1.150, (CADA)

HS
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JOGO P/MICROCOMPUTADOR TK 90 E TK 95 FITAS GRAVADAS P/VIDEOCASSETE SISTEMA VHS
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JOGO P/MICROCOMPUTADOR TK 90 E TK 95

PONfO FRIO
Jornal de Ofèrtas da Casa Feliz.

í TK 90X.., / TK9GX //vmim

5 vezes = 1 + 4 prestações. Colabore com
o Brasil. Exija sempre sua nota fiscal.

De acordo com a Resolução 1122, do
Conselho Monetário Nacional, a

i i i i i » i i « » i ' i ' ' i » i i i i i i i i i i i i « * » '

O que é bom tá no Bonzão.

Financeira Investicred S.A. cobrará uma
taxa de Cz$ 70,00 a cada abertura de
crédito. Promoções válidas até 24/12/86,

I ou enquanto durarem nossos estoques.
Este encarte é parte integrante dos jornais O Globo' edição de
13/12/861 e Jornal do Brasil i edições de 1:1 e 14/12/861 e para

I distribuição interna nas lojas do Ponto Frio

FITAS GRAVADAS P/VIDEOCASSETE SISTEMA VHS

CINDERELA
DONA BEIJA
HOMEM DA CAPA PRETA
XINGU
FIDEL CASTRO
JAPÃO UMA VIAGEM NO TEMPO
EU SEI QUE VOU TE AMAR
0 BEIJO DA MULHER ARANHA
OS TRAPALHÕES NO RABO DO COMETA
QUEEN
ACELERE AYRTON
O LAGO DOS CISNES
SPARTACUS
GARRINCHA ALEGRIA DO POVO
IVAN O INCRÍVEL
POEMA DAS DANÇAS
CARNAVAL 86 PORTUGUÊS
A IRA DE AQUILES

A BATALHA DE ARGEL
ISTO E PELE
EU TE AMO
DERZU UZALA
OS CAMPEÕES
GINÁSTICA LYGIA AZEVEDO
ANTÁRTIDA A ÜLTIMA FRONTEIRA
MÁGICA RIO DE JANEIRO
CARNAVAL 86-INGLÊS
PERDIDA
TOSTÃO A FERA DE OURO
GETÚLIO VARGAS
ESPELHO NA CARNE
SONHO SEM FIM
0 ABUTRE
ANA KARENINA
A BELA ADORMECIDA
COM LICENÇA EU VOU A LUTA

MANCHETE VÍDEO - À VISTA 1.100 (CADA)
SÉRIE DONA BEIJA - COM ESTOIO - OFERTA ESPECIAL

GLOBO VÍDEO - À VISTA 1.050, (CADA)

SOFTWARE
P/MICROCOMPUTADOR
TK 90 E TK 95
CADASTRO CLIENTES
CONTROLE ESTOQUE

À VISTA 210, (CADA)

ASTRO BLASTER TORRE DO INFERNO
ABDACT0RS
BLIND ALLEY
0 FEITICEIRO
TRANS-AM
H0RACE AND THE SPIDER
PENETRAT0R
PASSAR0SE ABELHAS
ARCÁDIA

A PARTIR DE 140, (CADA)

MONTYO INOCENTE
DESENHISTA DE JOGOS
PRESENTE DOS DEUSES
PARE O TREM
REVERSI
SABRE WULF
SABOTADOR

C0SMIC WART0AD
CAULDROM
ZORRO
WEST BANK
BRUCE LEE
SINUCA INGLESA
STRIP P0KER
21 STRIP

FITAS PARA VIDEOGAMES
Em todas as nossas lojas.
FITAS PARA MICROCOMPUTADOR
LOJAS: Carioca, Tijuca, Barrashopping,
Plazashopping e Norteshopping.
FITAS PARA VIDEOCASSETE
LOJAS: Uruguaiana, Canoa. Copacabana.
Tijuca, Barrashopping e Norteshopping.
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ALIANÇA DE BRILHANTES
Em ouro branco 750, com 30 brilhantes.
Amor a toda prova.

À VISTA 8.900, 5 x 2.064, = 10.320,

CORDÃO DE OURO
Em ouro 750. Vem num lindo saquinho de
camurça. Ou, se você preferir, num
elegante estojo.

À VISTA 3.500, 5 X 812, = 4.060,

PULSEIRA DE OURO
Bonita, clássica, elegante. Em ouro 750.

À VISTA 2.100, 5 X 487, = 2.435,

BRINCO SOLITÁRIO
Em ouro branco, com 2 brilhantes.
Ideal para orelhinhas
supercharmosas.

À VISTA 1.500, 5 X 348, = 1.740,

[f lornal de Ofertas da Casa Feliz. ^ 

Ofertas do Natal,

Promogao do Bonzao valida ate 24 de dezembro de 1986. v

~

COSMOS QUARTZ SEIKO CHAMPION WATCH CHAMPION PLUG
A prova d'agua, com 5 pulseiras coloridas. E prateado e tem pulseira em aco. a quartz, com calendario e 7 pulseiras em A quartz, com calendario e 3 pulseiras
Pra voce mergulhar cada hora com um E automatico e tem calendario. E pequeno cores suDera eeres coloridas. 0 que tem de eleeante tem de
relogio diferente. e tem um jeito bem feminino. ,ores> charmoso.

VISTA 1.200, 5 X

ORIENT QUARTZ COSMOS QUARTZ MONDAINE QUARTZ LORUS SOLAR TEC
Calendario, a prova d'agua ate 100 metros, Modelo Hang Watch, com 7 pulseiras. Cada Todo folheado, inclusive a pulseira. Com celula solar. Digital, quartz, com

pulseira de borracha. Pra voce mergulhar uma mais bonita que a outra. Com calendario. Um relogio para homens pulseira em resina.
sem a preocupagao de perder a hora. ... que gostam de acompanhar o seu tempo.

A VISTA 1.800, 5 x 417, = 2.085, A VISTA 480, 5 X m, = 555, A VISTA 2.200, 5 X 510, = 2.550, A VISTA 430,

Relogios e Joias

a 
prova 

de roubo.

Nao existe naaa mais seguro do que voce comprar um
relogioouuma joia noPontoFrio. PorquesooBonzao ' ''AIHHH9

oferece este servi^o exclusivo: seguro contra roubo. G nao
e so nesse ou naquele relogio. Em todos. E em todas as

Qualquer relogio ou ioia que voce compre no Bonzao ja
vem com seguro contra roubo. E voce nao paga nem um computer pen

ESKA QUARTZ cruzado a mais por isso. E um relogio? £ uma caneta? E uma maquina
Nas cores dourada e prateada. decalcular? E Computer Pen.
Acompanha as mudangas da fase lunar. Obs.: as ofertas de joias nao sao A Caneta-relogio com alarme e calculadora.

* o*\t\ r. 417 validas para nossas lojas de ^ ® 
nna VISTA 1.800, 5 x 417, = 2.085, F Goiania. A vista 430, 5 x 99, = 495,

:Cl ^ 
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PONfO FRIO

cosmos

Jornal de Ofertas da Casa Feliz

Promoção do Bonzão válida até 24 de dezembro de 1986

CHAMPION PLUG
A quartz, com calendário e 3 pulseiras
coloridas. O que tem de eleeante tem de
charmoso.
A vista 390.

SEIKO
È prateado e tem pulseira em aço.
É automático e tem calendário. E pequeno
e tem um jeito bem feminino.

A VISTA 1.200, 5 X 278, = 1.390,

COSMOSQUARTZ
A prova d'água, com 5 pulseiras coloridas,
Pra você mergulhar cada hora com um
relógio diferente.

A vista 390,

CHAMPION WATCH
A quartz, com calendário e 7 pulseiras em
cores superalegres.

A VISTA 490,

MONDAINE QUARTZ
Todo folheado, inclusive a pulseira.
Com calendário. Um relógio para homens
que gostam de acompanhar o seu tempo.

A VISTA 2.200, 5 X 510, = 2.550,

LORUS SOLAR TEC
Com célula solar. Digital, quartz, com
pulseira em resina.

COSMOSQUARTZ
Modelo Hang Watch, com 7 pulseiras. Cada
uma mais bonita que a outra.

A VISTA 480, 5 X 111, = 555,

ORIENT QUARTZ
Calendário, à prova d'água até 100 metros,
pulseira de borracha. Pra você mergulhar
sem a preocupação de perder a hora.

Avista 1.800, 5 x 417, = 2.085, A vista 430,

a 
prova 

ae rouoo.

Não existe naaa mais seguro do que você comprar um
relógio ou uma jóia no Ponto Frio. Porque só o Bonzão
oferece este serviço exclusivo: seguro contra roubo. E não
é só nesse ou naquele relógio. Em todos. E em todas as
ióias também.

Qualquer relógio ou jóia que você compre no Bonzão ja
vem com seguro contra roubo. E você não paga nem um
cruzado a mais por isso.

Obs.: as ofertas de jóias não são
válidas para nossas lojas de

Goiânia.

COMPUTER PEN
É um relógio? É uma caneta? E uma máquina
de calcular? É Computer Pen.
A Caneta-relógio com alarme e calculadora.

A VISTA 430, 5 X 99, = 495,

ESKA QUARTZ
Nas cores dourada e prateada.
Acompanha as mudanças da fase lunar.

A VISTA 1.800, 5 X 417, = 2.085,

ANEL DE OURO
Em ouro 750, com 2 brilhantes. Brilha
quem dá e brilha quem recebe.

A VISTA 1.000, 5 X 232, = 1.160,

ANEL SOLITÁRIO
Em ouro branco 750, com brilhante de
4 pontos. Emoção que fica para sempre.

A VISTA 1.950, 5 X 452, = 2.260,

ALIANÇA DE OURO
Em ouro 750. Uma emocionante maneira
de firmar um compromisso.

A VISTA 650, 5 X 150, = 750,

MEIA ALIANÇA
Em ouro branco. Com 4 brilhantes,
5 esmeraldas e muita classe.

A VISTA 1.950, 5 X 452, = 2.260,

I
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OCULOSDE SOL FERRARI OCVWS DE SOL MODELO 317 OCULOS DE SOL POLICE
Nas cores cinza, marrom e preta. Com haste a maneira mais colorida de proteger seus Lentes de resina organica espelhada. Protegao para seus olhos nas cores mais
de metal e lentes de resina organica. A mais olhos. Modelo superjovem, com lentes Cores incriveis, todas da nova linha 87. arrojadas deste verao.
avantjada tecnologia internacional em oculos espelhadas. Varias cores a sua escolha. i VKTA 900 \ V)STA 459

OCULOSDE SOL MADONNA OCULOS DE SOL HARMONIE OCULOS DE SOL BUGRE
Cores arrojadissimas. 2 tamanhos. A ultima moda do verao europeu. Avista 599, Em varias cores e 2 tamanhos. Um dos
E so escolner 0 que fica melhor no seu Um toque de classe na protegao aos maiores sucessos do ultimo verao europeu.
rostinho. seus olnos. ^ VISTA 539^
A VISTA 459,

OCULOSDE SOLSAUVAGE OCULOS DE SOL COURAGE
Colecao 87 Di Paolo. Cores bem variadas. Colegao 87 Di Paolo. Lindo. Seu rosto Em 2 tamanhos e diversas cores. Para Fez muito sucesso no ultimo verao
Vem com fino estojo de protegao acompanhado merece este premio. homens e mulheres que fazem tudo com europeu. Vai fazer muito sucesso no seu rosto.
de correntinha. A vista 599, muita 

classe. Ate proteger os olhos. A vista 550,
A vista 599, ^ 

AVISTA^570, 

^ 

! 1

OCULOSDE SOL AUDACE OCULOS DE SOL FANTASIE . % _.Q OCULOS DE SOL MAGIE _
A combinacao ideal: um pouco de audacia E bonito, protege seus olhos e tem uma A vista 749, Vanas cores. Tamanho umco. Com ele voce 1

e muito bom gosto. grande novidaae: alem das lentes, as hastes fica ainda mais lmda e seus olhos bem
. ,;irTA rQa fembemsaoespelhadas. maisprotegidos.A VISTA 699, rt\f\

A VISTA 699,

OCULOS DE SOL EL^ANCE OCULOS DE SOL PRESTIGE OCULOSDE SOL OCULOS DE SOL VISAGE
Olha so que elegancia! Em 2 tamanhos Toda a protegao que seus olhos precisam. 0 mais vendido nos EUA e Europa. Varias cores a sua escolha. E dois
e varias cores a sua escolha. Toda a beleza que seu rosto merece. A daq tamanhos: pequeno e grande. Um deles

ran a viiw com certeza vai ficar undo em seus olhos.
A VISTA 690, A VISTA 560,

OCULOSDE SOL OGGI A RRq OCULOS DE SOL LANCER
loaos os ocuios Em dois tamanhos: pequeno ou grande. A 

VISTA °°^' Direto do verao europeu para os seus olhos.
que voce esta vendo yem com f[no estojo de protegao Em varias cores e dois tamanhos.

neste anuncio vem com um lindo acompanhado de correntinha. E so esolher.
estojo de prote?ao. A V|STA 599

PONfO FRIO

Coleção Verão 87. Lançamento,

Jornal de Ofertas da Casa Feliz,

ÓCULOS DE SOL POLICE
Proteção para seus olhos nas cores mais
arrojadas deste verão.

A vista 469,

OCULOS DE SOL FERRARI
Nas cores cinza, marrom e preta. Com haste
de metal e lentes de resina orgânica. A mais
avançada tecnologia internacional em óculos
de sol para homens.
A vista 399,

ÓCULOS DE SOL MODELO 312
Lentes de resina orgânica espelhada.
Cores incríveis, todas da nova linha 87,

A vista 299,

OCULOS DE SOL MODELO 317
A maneira mais colorida de proteger seus
olhos. Modelo superjovem, com lentes
espelhadas. Várias cores à sua escolha.

A vista 299,

ÓCULOS DE SOL BUGRE
Em várias cores e 2 tamanhos. Um dos
maiores sucessos do último verão europeu

A vista 639,

ÓCULOS DE SOLHARMONIE
A última moda do verão europeu.
Um toque de classe na proteção aos
seus olnos.

ÓCULOS DE SOL MADONNA
Cores arrojadíssimas. 2 tamanhos.
È só escolher o que fica melhor no seu
rostinho.

A vista 459,

A vista 599,

ÓCULOS DE SOL COURAGE
Fez muito sucesso no último verão
europeu. Vai fazer muito sucesso no seu rosto.

A vista 550,

ÓCULOS DE SOL PRÊMIO
Coleção 87 Di Paolo. Lindo. Seu rosto
merece este prêmio.
A vista 599,

ÓCULOS DE SOL SAUVAGE
Em 2 tamanhos e diversas cores. Para
homens e mulheres que fazem tudo com
muita classe. Até proteger os olhos.

A vista 570/

ÓCULOS DE SOLFIERA
Coleção 87 Di Paolo. Cores bem variadas.
Vem com fino estojo de proteção acompanhado
de correntinha.

A vista 599,

ÓCULOS DE SOL MAGIE
Várias cores. Tamanho único. Com ele você
fica ainda mais linda e seus olhos bem
mais protegidos.
A VISTA 699,

OCULOS DE SOL FANTASIE
E bonito, protege seus olhos e tem uma
grande novidade: além das lentes, as hastes
também são espelhadas.

ÓCULOS DE SOL AUDACE
A combinação ideal: um pouco de audácia
e muito bom gosto.
A vista 699,

A vista 749,

fpMÜ

ÓCULOS DE SOL
O mais vendido nos EUA e Europa

A vista 499,

ÓCULOS DE SOL VISAGE
Várias cores à sua escolha. E dois
tamanhos: pequeno e grande. Um deles
com certeza vai ficar lindo em seus olhos,1
A vista 550,

ÓCULOS DE SOL PRESTIGE
Toda a proteção que seus olhos precisam
Toda a beleza que seu rosto merece.

A vista 560/

OCULOS DE SOL ELEGANCE
Olha só que elegância! Em 2 tamanhos
e várias cores a sua escolha. 

A vista 690,

ÓCULOS DE SOL LANCER
Direto do verão europeu para os seus olhos,
Em várias cores e dois tamanhos.
E só esolher.

A vista 599,

ÓCULOS DE SOL OGGI
Em dois tamanhos: pequeno ou grande.
Vem com fino estojo de proteção
acompanhado de correntinha.

A vista 889,Todos os óculos
que você está vendo

neste anúncio vêm com um lindo
estojo de proteção.
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2 tamanhos. Um dos
io último verão europeu.
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Coisas úteis

APARELHO ESPECIAL FIDRA. 52 PEÇAS.
Aparelho de jantar com 21 peças, jogo para
água com 7 peças e jogo para sala com
4 peças, jogo para bolo com
7 peças, jogo para sobremesa com 7 peças
e jogo ae chá e café com 6 peças.

APARELHO DE JANTAR: À VISTA 189,
JOGO PARA BOLO: À VISTA 145,
JOGO PARA SOBREMESA: À VISTA 168,
JOGO PARA CHÁ E CAFÉ: À VISTA 153,
JOGO PARA ÁGUA: À VISTA 176,
JOGO PARA SALA: À VISTA 157,
TOTAL:
À VISTA 988, 5 X 229; = 1-145.
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C0URAGE
30 no último verão
ar muito sucesso no seu rosto.

MULTICORTE ESPREMEDOR ARNO
Se só cortasse, era pouco. Se só espremesse,
era bom. Como corta e espreme, e bom
demais.

À vista 657,
A PRAZO PELO CRÉDITO ESPECIAL DE NATAL

1

CAFETEIRA BOM CAFÉ BENDER
0 seu café vai sair muito mais gostoso com
essa cafeteira. Ela é prática e dispensa o
uso do coador.
À VISTA 195,
A PRAZO PELO CRÉDITO ESPECIAL DE NATAL

LIQÜIDIFICADOR ARNO SUPER LSA
3 velocidades para acompanhar o seu
ritmo de vida e de cozinha.
À VISTA 320,

¦Egj| •

PROCESSADOR DE ALIMENTOS ARNO
Mil utilidades. Para picar, ralar, triturar,
moer, até fazer patê com os mais variados
alimentos, em poucos segundos.

À VISTA 698,
A PRAZO PELO CRÉDITO ESPECIAL
DE NATAL.

* ' J''â nn
MULTIFORMA BENDER
Para bolos em alumínio reforçado.

BARBEADOR BRAUN POCKET
É mais que portátil e sensível como a sua

pele: liga e desliga com um simples toque.

À VISTA 395, '" í MM
liiSI

I ITiiii A VISTA 177,
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FAQUEIRO HERCULES LEME
Com 25 peças em inox. Com porta-talheres.
Forte e bonito.
À VISTA 79,

TRAVESSA RETANGULAR MARINEX
Retangular, grande e com suporte
de madeira. Da cozinha diretamente para
a mesa com muita classe.

À VISTA 198,

PORTA-PETISCO E PORTA-COUVERT
WOLFF LINHA ARCO ÍRIS
Em aço inox.
PORTA-PETISCO: À VISTA 76,

PORTA-COUVERT: À VISTA 63,

Ver e ouvir.

MAGIE
manho único. Com ele voce
linda e seus olhos bem
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VISAGE
sua escolha. E dois
ueno e grande. Um deles
i ficar findo em seus olhos.

GARRAFA TÉRMICA SOFT ALADIM
Serve a jato. Capacidade para 1 litro.
Um cafe quentinho à toda hora. Degadree.

À VISTA 95,

MINI SINGER
Máquina para consertos.

Ela é simples de
usar, trabalha rápido
e sem complicações.

À VISTA 129,

CONJUNTO COMPLETO PÁRA COZINHA
São 10 peças em aço inox. Tudo o que você

precisa na cozinna, emuaiauo para
presente: espumaaeira, garfo para assado,
colher para terrina, 4 facas 1000 e tesoura.

TURBO-SECADOR BRITÂNIA TRAVELLER
1.250 watts. Tudo isso para você secar seus
cabelos com maior rapidez.

À VISTA 250,

RÁDIO CCE RP 20
Olha só que gostoso: é portátil e tem um
sonzinho AM ou FM, dependendo só
de você.

À VISTA 299,

À VISTA 286,
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Bit acelerado.
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RÁDIO-RELÓGIO CCE DLE 350.
Digital. Proporciona um alegre despertar,
com a música de sua rádio AM ou FM

preferida. Mas se você é daqueles que
só acorda na base do alarme, ele também
resolve.

À VISTA 815,

5 X 189, = 945,

ãe+ I - I -I- I- 4-I 4-4--!
itS 

'l 'l 'i 
i III l i i ,\' i I I M M I Li

A vista 4.845,

5 X 1.124, = 5.620,

LLANCER
o europeu para os seus olhos,
es e dois tamanhos.

MICROCOMPUTADOR SHARP HOT BIT HB 8000
Compute essa oferta: computador com 80
bytes de memória RAM, alta resolução

gráfica, 16 K de memória de vídeo,
tecnologia MSX.

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
Rua Uruguaiana, 1/3 esq. Carioca

Rua Conde de Bonfim, 604 • NorteShopping • PlazaShopping - Niterói • BarraShopping

VIDEOGAME CCE VG-2800
Compacto. Jogos sonorizados. Sistema
PAL-M, com ótima definição de cor e
imagem. E o melhor é que no Bonzão você
compra brincando.

À VISTA 1.185,

5 X 2 74, = 1.370,

E~*v ••



PONfO FRIO Jornal de Ofertas da Casa Feliz.

Alô, alô criançada

BONECA TCHIBUM DA ESTRELA
A boneca que nada em 3 estilos diferentes:
borboleta, de costas e crown.

À VISTA 695, 5 X 161, = 805,

BONECA NAMORINHO MIMO
Fino acabamento. Rosto e mãos em yinil e
um lindo vestidinho.

À VISTA 110,

BONECA VISU MIMO
Linda bonequinha de cabelos coloridos.

À VISTA 130,
BEBÊ MORANGUINHO DA ESTRELA
Cabeça, braços e pernas em vinil. Cabelos
enraizados e penteáveis.
À VISTA 418,
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BRINCANDO DE LIMPEZA MUELLER
Conjunto perfeito para dona-de-casa.

À VISTA 90,

BONECO FEIJÃOZINHO FIU FIU
DA ESTRELA
Sou mole, molinho e fofinho.
À VISTA 170,

MOTO LASER COM FRICÇÃO GLASSLITE
Motocicleta especial com herói
motoqueiro.

À VISTA 95,

BONECO MANEQUINHO DA ESTRELA
Tem pipi e faz xixi. Todinho em vinil
articulado. Olhinhos que fecham, cabelo
enraizado e penteável.
À VISTA 429,
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CARRO CHEETAH1000 ESQUADRAO CLASSE A
GLASSLITE
Uma fabulosa máquina para os momentos
de lazer.
À VISTA 339,

ÔNIBUS EXPRESSO BRASILEIRO
BANDEIRANTE
Superluxo, aerodinâmico e resistente.
Seu filho vai adorar viajar nesse ônibus.
À VISTA 310,

JOGO DE TOSTÃO EM TOSTÃO GROW
Um jogo divertido para crianças de
6 a 7 anos.

À VISTA 95,

BONECA TETE DA ESTRELA
Olhinhos móveis e cabelinho enraizado
e penteável.
À VISTA 135,
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VOLANTE JÚNIOR MUELLER
Futuro Fórmula 1.

À VISTA 70,

WBBÊÊ
PRANCHA SURF ELTON MOD. 2001
Com cordinha, superleve.

À VISTA 1.390, 5 X 322, = 1.610,

VELOCÍPEDE CALOICALOIZINHO
Quadro em aço resistente. Selim regulável.
Uma brincadeira saudável.

À VISTA 640,
A PRAZO PELO CRÉDITO ESPECIAL
DE NATAL

JOGO CARA MALUCA GROW
Uma emocionante corrida contra o tempo.

À vista 228,
[

BOLAS - CAMPEÃO/VOLEIBOL
Quem é bom de bola, agora vai ficar melhor.

À VISTA 69, (cada)

« 9 it
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CARRO MAXIM'S DA ESTRELA
O carrinho que tem superpotência.
Tem caixa de comando e é movido
a pilhas, e baterias recarregáveis.

À VISTA 5.960, 5 X 1.380, = 6.900,

CAMINHÃO VOLKS TANQUE BANDEIRANTE
Vai ser uma sensação para seu filho.

À VISTA 130,

BATEDEIRA/LIQÜIDIFICADOR
BANDEIRANTE
Alegria na cozinha da meninada.

>À VISTA120, (cada)

JOGO CARA A CARA DA ESTRELA
A garotada vai se divertir muito.
Quem adivinhar primeiro, ganha o jogo.
À VISTA 170,

Este encarte é parte integrante dos jornais O Popular (edição de 13/12/86), O Globo, O Dia, Jornal do Brasil, Correio Braziliense e Estado de Minas (edição de 14/12/86) e para distribuição interna nas lojas do Ponto Frio.
De acordo com a Resolução 1122, do Conselho
Monetário Nacional, a Financeira Investcred S.A.
cobrará uma taxa de Czf 70,00 a cada

Promoção válida até 24/12/86, ou enquanto
durarem nossos estoques.

Colabore com o Brasil. Exija sempre
a sua Nota Fiscal.

5 vezes = 1 + 4 prestações.

¦r jbi

1

abertura de crédito.

PONfO FRIO

MPRESSO EM GRÁFICOS BLOCM S ' O que é bom tá no Bonzão.
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USE A SUPERECONOMIA PARA UM SUPER NATAL.
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Balsam Gel 
^ 

^

Deo Cologne ^16,10 -fitoMeNatal Embassy ^ 
' 1 "Ml ' ®Bl

100 mi 4*yOv Sabonete
Desodorante Spray 110g5,9S

80 ml 6.10Bmqbwkbbbmmbmmhwmmmbbmbbbbmbwmbmmmbmbbmbhbbmmbbbbbmmmmmmbmbb

Nozes Chilenas
Pct. 500 gCastanhas

Portuguesas
Pct. 500 g i Amêndoas

Chilenas
Pct. 200 g

Whisky
Blenders
Pride
1000 ml

is Italianas
Passas Chilenas
sem caroço
Pct. 200 g

Damascos Chilenos TâPa. 200g Tâmaras Espanhol,Pct. 225 g Ameixas pretas
Argentina
Pct. 250 g

Panettone Bauducco
500 g 56,00

JJSTURA P/0 PPERjfloGEBOOUWMORÍ
fíSO 110 5a,:íotker

J\&
r vd BOÍD _ ^
i'. PE FESTA ^ífp
MaraüoréM
k>- *v% Ó

Mistura
para bolo
Otker
Diversos
sabores
Pct. 500 g
6,80

WKinsons
Espuma de Barba Mentolada
150g 20,90
Desodorante Aerosol
90 g 16,10

Linha After j
Deo After Shave Balsam Gel
100 ml 28,10
Deo Cologne de Natal Embassy

«



Champagne
M. Chandon
Brut
760 ml

Champagne
Georges Aubert
Meio Doce
750 ml

Filtrado Brindespuma
Doce Branco

Sidra Cereser doce
660 ml

Pizza Pronta Genial
Média 120 b

^W.chandon 
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Extra.to de tomateTemperado 720 ml 
tier JpBl J?5j[

Mozzarella^ 13,50 Calabresa 15,00 
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Caffe Palheta'a v&cuo Gelatina Royal Marron Glacfe Arisco

pc 500 g 43 90 Diversos 
sa bores Lataeoog ; ^^|ggg

4^-J

Ron Bacardi
Carta Blanca ou Oro
1000 ml

Vinho tinto suave
Cantina São Roque
4 500 ml

Vinho tinto Sangue de Boi
Seco ou suave
720 ml

Vinho tino,branco Vinho fino branco

Zahringer s
720 ml

WeinZeller
720 ml

Vinho fino branco
Rhein Herr
720 ml

Vinho fino branco
Sonnenberg
720 ml

I
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Escorredo^de 

^ 

Kit Pizza Leppe^ 

^ 

^onj^nto de^Mesa Nal^l 
^ Toalha 

deirresaildma plastificada
Roma Karsten oettn Sortida 1,35 X 1.35 m
Desmontivel 51,90 com6pe<;as 69,90 com2toalhas "5>,JjU

|| ;-. l. Conjunto de Aluminio Ver&nica N

Baldedegelo Bandeja em Madeira Cabide Infantil Decorado
MuitoPrazer MuitoPrazer Afl QO

V 

^ 

^ 

Em madeira 105,90 71,90 rada 40'90

^ Creme de barbear 

47° 

13 qq SandSHa Verano III sortida
¦Bgr ¦*£*,* ' Gillette g gg ^ 

Tamanhos 33 a 42

GRATIS 1 aparelho \< """ 
19'80

¦ 
Realce Brincando de

t)F» Pepsi-Cola 
A 

'- 
gf jg;|| Manicure Grow

l jF' PRECO ESPECIAL \ )j •> W V' 83,90

Brincalhaoatfe ^.jggr'- 
^ " GalSctica 

Imbrima
debaixo d'Sgua ^ 152,90
199,90 • • 

1 w1^ urinando de.
/iw Moqttwsen».
r CfcP^ : Montcure

Toalha de mesa Idma plastificada
Sortida 1,35 X 1,35 m

Conjunto de Mesa Natal
Karsten 

qe qncom 2 toalhas ^ w
Kit Pizza LepperEscorredor de pratos de luxo

Roma
Desmontável 51,90

Conjunto de Alumínio Verônica
com 5 peças 1249(1

Bandeja em Madeira Cabide Infantil Decorado
MuitoPrazer .n an

71,90 Mda 40»9Ü
Balde de gelo
Muito Prazer
Em madeira 105,90

e Bàlsamo
Condicionador'
Natural
Aroma
do Campo.
Aveia, jojoba ou
gêrmen
de trigo.
470 ml
cada 13,90 Sandália Verano III sortida

Tamanhos 33 a 42
03(13 19,80

Realce
Brincando

de Maquiagem
e Manicure

Grow
237,00

Bujão para liqüidificadores
Walita Lar
400 ml 25,90
700 ml 27,90

Copo para
liqüidificadores
Walita Lar

1 litro 26,90

Realce Brincando de
Manicure Grow
83,90

Pepsi-Cola
1 litro
PREÇO ESPECIAL

Suco de Maracujá
Maguary
vdo. 500 ml JíOj^"

Tente Nave Espacial
com veículo Imbrima
31,90
Tente Carro Laser
Imbrima
31,90
Tente Fstação
Galáctica Imbrima
152,90

MAGUÂ Boneca Quero
Mamãe
Trol

Blup Grow
Brincalhão até
debaixo d'água
199,90



MO SUPEBBOX TUDO E MAtS BARATO,COMPROVE,

Menino Grande Paixão
Famosa 169,90

Boneca
Tanny
Balila

K

v,J|
' "

ml

48,50 ^ / m ®

Ministeck Gisele Trol
129,50

I Ministeck Monalisa Trol
239,90

Ministeck Zoo Trol
85,90

Ministeck Sete Mares Trol
199,90

Ministeck Primavera Trol
129,50

Ministeck Pastor Alemão Trol
199,90
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«ivi' í •Menina Grande
Paixão Famosa \, fi
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Travessa
759,00
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Boneca
Gabriela Kaplast
62,50

Boneca Nancy
Primavera Famosa
244,50

I Helicóptero AX-2 do Moto Laser MLX
Águia de Fogo Glasslite Glasslite

I Movido a fricção Movido a pilha
153,90 279,50

Espada
Radiante
Voltron Glasslite
142,60
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I Conjunto Roka's
I Bandeja com 2 petisqueiras
I Retangular
46,50

I Conjunto Roka's
I Com prato e 1 petisqueira
137,90

Conjunto Roka's
3 Barideias para geladeira

I 46,50

Conjunto Roka's
Com prato e 2 petisqueiras
37,90
Conjunto Roka's
Bandeia com 3 petisqueiras
Redonda
37,90

Pilha Ray-o-Vac "as amarelinhas"
Grande com 2 6,65

Média com 2 5,95
Pequena com 4 5,95

Tijuca — Rua Mariz e Barros, 1037

HORÁRIO: DE SEGUNDA A SÁBADO, DAS 8 ÀS 22H

Atenção: Os preços destes produtos são destinados aos nossos clientes.
Em defesa dos seus direitos, não vendemos por atacado.
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JOENAL DO BRASIL

CasaiL Decor aqao

——¦¦iiiiwiB————de Janeiro — Domingo, 14 de dezembro de 1986

Enquanto Papai Noel nao vem

p^gina WBSSSBSSSSBSBL v

Fotos lo VidaJ da Trindade

————Ciclame 
(Cz$ 1 mil

AS MESINHAS DE BOTE- if *! &';•&' 'v 400)
tpoque o Tronquinho c/ m3r- /f ^tHM™ '' itfWTO MBWIMffiMHrmoros particular 359- M-q474 |^f ;• -v 

p^F^H|
Exp. permanente de SBlBM||y^»tttS, ^V^tt ; 

'¦

obras Contemporaries f j^r&l ^1^SwSKm2nMSnR^nHi'IWMHKdraP^V'<HPiHHK JBr* ¦-'
de Ceramistas: Escul- / ,-.^----J«i» - tJ&mr.. r^ ¦'
turas-utilit^rios Artextil />'"' fciM^IB':,;' f ,-y iW^nHBHl
Brasileira. Compre c/ /' JP^SP® 

's^yTj 1 f • JjtT .qHreJWBM ^^¦fe^jjigfl
cartao de Cr6dito Av. 7 V"><"^ 

^ 
Arvore de

wmwjrtoM -,>*« «" pa an ' tjljf' ¦'

— Decorale Bobinex ,, <^« • \£ j^Bgjj'' 
*# 

''"''?

Vulcapiso.' pinturas^e^ ;

¦' 'pS* mSm" °<'800'00 <t" ' 
^|||^'\^'C''^ 

' 
^^K'^wL''^,»

f imtoo cbii bmjco -«•» BnH|^ -f> '. < •><$&¦%. A^HWHfe?/^«al«i. -;' 3^V
aL 282 favetaira 5 portaa C4 5.000 JHk L ! J

I Tratar can Cartel Henriqne 280-®82 R. .,'5:^- /1 r ^^ '"' ' "'Tfn''' s ifJ 4 "<» ,? *

j ^oque oTroog5l5»^/ r^- de presetites cffl

^oque e Tronquin»m> c/mdr- LdTTlbCTtO (CZ$ 240)
mores particular vde 359-
8474.

BMUMHO <">
Imbuia, com «dep, porta copca • lib
tancot ito — (^9.500Td. 20S-4590. —— ¦ ¦——— i ——
BICAMAC/COtCHU—C4 700,00 wndo B^. -——— __
cam sottnro c/ colchlo C4 700,00 IF IB
parta-ranpa wrbo Cd 400,00 . gBISCUIT TTMJAM0 S 'v
1J00.0Q. Vondo ca 350. T- 267-Z328. HI Hi Hi 

'fekj' HHH'HHM H^B^BH^ViCMTOK ^qoO°t^ niW77^1 ^1
CAM C*S*L — Plmo «mlo sun ua> H ^¦'il-llfl'^H^V'i^H'^HBl j|^B
m MX 591-0471 4 noite Sefpo ¦¦' ¦''^^F HV ^^^^H WKF800,M fca Ifammri. 86 bl. 1301 wST ^SnHDH ^ ^

SiJto b^1 mS^i am roichio  presentes da casa (Cz$ 750). Quem optar por H1500^10 M. 294-9399 2* F Ifanm. Luc^ R^0 csta nao prccisa fazer nada. E H^^ ^M| I
SiSSfiffl!?^"^™^ s<3 colocar o Papai Noel numa cadcira H H H PwP'BSIhIhMV ^
p. <«» 32S-75M p. imiim. num canto da sala para as cnanqas saberem
GaADHR* gelouatvc — P»radi ottrtas VI preciso ter imaginacao e algumas que csti chcgando o Natal. Ainda na mesma
HOrig^rnSr" U1 horas disponiveis para encontrar loja ha um arranjo tambem de pano com ^m ^HIHI
wv4 loucas BflASTD.*1 — B/nnca nun- MT^ JB algo dc original para decorar sinos coloridos, perfcito para cnfeitar a porta 1
a w wada. ca 4.500.00 26frOM2. ^Hb^b casa n0 fs(ata] As lojas apostam de casa (Cz$ 240 o grande e Cz$ 130 o ¦"¦
i>v*mug*-M»».'yi1^ na mesmice e repetem ha anos as mesmas pequenos), alem de pantufas gaiatas com ai Tn „_,,
39M?i?%s 1930 i« com Martha. id£ias, tornando a escolha de um arranjo ou cara da bonega na ponta para a mcninada I _— < I  '" BRILHfl « MOt^Un mm a
lava loucas brastemp de uma arvore de Natal uma dificuldade. usar enquanto espera pelo presente. Na A & I | **" MACIf?f)
— 3 cictos, cz$ 5 mil. Tratar Quem tem habilidade inventa com retalhos, Z, tambdm no Rio Design Center, ninguem 1 1 yrna f/fPlQTfll I lc>v 'r^-—_ 

' 
tel: 267^379. mejas velhas g a(^ arame um enfejte quaj. fica indiferente hs Arvores de Natal enfeita- IHCOH U/UniO I «U 

|TlSvSZ^& II~fi^T~ff' " I
SiSw1mM.^'S'Sto'13H quer e acaba causando sensa^ao entre os das com doces e guloseimas em isopor. Ha PARTIR DE I UT^oH (^^J^n} .-It Iap. 202T»i: 2544664. amigos. Mas a maioria das donas de casa, guirlandasnomesmofeitioparaacompanhar II I \\ \i~~fcj\ TT^T[^~-i==~-t—£/. /¦p~^---Z7/ IT
mAquma cosiwia singer — Bionica aUe vivem como equilibristas para dar conta a Srvore. As drvores maiores custam Cz$ 580 II O 7RR 00 I I W \ 1/3 IlL/Tl ii -r>U  TlTj^~~li' I
|%jg ™ "" teL 571"7W1 de uma agenda entupida de compromissos, e as guirlandas variam de CzS 70 a Cz$ 120, | | 

*'< w>w 
| | \\\ \\ ^ /

REBOBiHADOR ftta vfo£Q vhs — Evtta nem pensa nisso. Foi pensando nelas que depcndendo do tamanho. II PADFIRA 1/ \ \ \ \ \ \ \ fll "" <-•— I
d^**t* _2£S^?v*,riidM^^n5f2i 'Sf Casa & Decoraqao selecionou as novidades Na linha country, mas super elaborados, If l\ I \ 1 |\  ! I: ^ -—•J <r~~~~*^
n^a importan Czj iioo,oo i«^ 280- deste ano. A mais simples dc todas 6 pegar existem ainda os arranjos criadosjwr Seven- || ^ RI^Q HH 1/ ~\A ' Ml \ 11 I
kbobmador ftta VIDEO vhs - Pnjpe um centra de mesa de vidro transparente no, da Ciclame (Visconde de Piraja,260, I I.W5,W Ij 

|6<1 I , | \ ! [7 o^Fv^V^-^ffTTl/ Icatnpta vid<o««ajdo ^bobinar,jmpor- enche-lo de bolas de vidro coloridas. E s6 tdrreo). Ele esta vendendo por Cz51 mil 41KJ I 1 Jl W-^S^^V I I I1 I )C^-^v\\\ f ,£x\ yJJ Itado, laaado Co—j—4—_—¦ jogar um pouco de cola nas bolas para uma uma iirvore com cedrinho, musgo, palha da I I j f \ ' V / ^5/ //7 I
SSf^toi^ililsmliwIi grudar na outra e nao desmoronar e estd costa e guirlandas de bolas de palha ultra nCCrOKITOQ I L/" 8 Tf j Zl \ 

^^\Tn 
r-l—fl' /,/ / Icrt 4700 ou meihor ofata. pronto um arranjo atraente e barati'ssimo. original. Minipinhas e lagarotes em algodao L/Cwvvll I V/w I 1 U I I III III ITHBnsAoMIORAOO — ModAmarenas ]0ja ,je tecidos Tessuto, no Rio Design estampadocomplementamecoloremaiirvo- ^| - . | U I I I

^0 cS <So,w—Tratar c/Aiian Tef Center, foi quem teve a iddia. Nao sao re e estao causando sensagao cm Ipanema. AXC I 111 il ^ r'll I393-9596. poucas as pessoas que entram querendo Tambem da Ciclame 0 arranjo de mesa com I nib %J\J /" I |J ( ^f-5i I /'/'/ Ialfaiate mAqico — Faz comprar o enfeite e se decepcionam quando uma grande vela vermelha enfeitado com . I LT^-J i ll UJ I
refonra rates'—'paiews sao informadas que ele estS ali apenas para estatidice desidratada e os mesmos materials A VR> 1A | 

I 
/ /'//// Ica coiarinhos e ponhos faz decorar a loja. da arvore garantem a sofistica^ao de qual- I I IU (/ / / j^j I

«^"nSiS No Lamberto (nos shoppings da G&vea, quer mesa neste final de ano. Os maiores TABEIA1/2/86 //// /
2570277 0 284-1995. Atendo Rio Sul e na Visconde de Piraja, lojas A custam Cz$ 1 mil 200 e os menores Czi X40. L_ I Ia domiciiio.  a sensaqao 6 o Papai Noel gigante que, Quem nao quer gastar muito pode abusar da -— (. IJ I

??fodtoa^Pmobei^rtran«iTtt do tamanho de uma pessoa de carne e osso ironia, pcndurar tenis velhos na porta, I
crt 40,00 a cd 400,00 Tel: 238-0376 R). todo feito em cetim. Ele custa Cz$ 1 mil 500 enfeitar com um cartaz do tipo, "troque-me —^— j
BOBDADOS DO CEARA e tem um grande saco para guardar os, ^ por outro". | ^

 Ganha dlnhoiro re- «Sfl6^v " 1
vendendo. Sollclto /-^s. H u\ M
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-<&. ¦; ""nPPRTAS 
VALIDAS ENQUANTO DURAR O ESTOQUE "

chocoiaii wtiesaiwi. — Piiuirtoj m>- W' i; OrcHIAo vHtiuno '-'
delaOos i Crt 6.00 a bombom firaa para , ; -tfJJj" ij41*^ t|l* :. . iji» Itela» em taral tel 208 1151 ipaoci nrnciDA UIIUCC IOC TFI • 928-1992
oneminha — Projetomos Arranjo de bolas da I i cnt ON — AT&lll FO DE PAIVA 80-B. TEL: 259-3947 v. iSABtL PEREIRA NUNta, ••
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Enquanto Papai Noel nao vem
Os
Quadrinhos
estão na

Página £$ ^Mr^otõrigi^is 
dão o clima de Natal à sua casa Fotos de Vklal da Trindade

Uma reforma
em sete
semanas

Pág. 2

Espelhos
ampliando
os espaços

írvore de Natal da
Ciclame (Cz$ 1 mil

400}AS MESINHAS DE BOTE-
QUIM — Rio Antigo Bèlle
Èpoque o Tronquinho cJ már-
mores particular vde 359-
8474.

ATO ORIGINAL —
Exp. permanente de
obras Contemporânea
de Ceramistas: Escul-
turas-utilitários Artextil
Brasileira. Compre ci
cartão de Crédito Av.
Armando Lombardi,
800 lj. 65.H. Condado
de Cascais. 399-6966.
AUttFAOA CtolA —Nwa icra oa> paracadeira batata 2364369.
A PAPEL DE PAREDE
— Decorai e Bobinex a
partir Cz$ 98 e rolo
colocado. Vulcatex,
Vulcapiso, pinturas, re-
formas em geral. 594-
9043.

Árvore de
doces da A&Z
(Cz$ 580)

> moina em brakco — omp. 283
aL 282 fvftan 5 portai Cd 5.000? Tratar OMi Caria Hnriqt» 280-8882 R.

| 14 15 12
AS MESINHAS DE BOTE-

, aUM — Rio Antigo Belle
Époquo o Tronquinho c/ már-

! more» particular vde 359-
8474.

AS ME8CWIAS DE DOTE-
QUM — Rio Antigo Bèlle
Èpoque e Tronquinho c/mór-
mores particular vde 359-
8474.

BARZMH0 — Now estilo colonial em
Imbuía, com adep, porta copa • trte
bancoi «ttna — Cz$ 9-500 Td. 20S-4590.
BKMttC/OXJCHto—ca 700,00 wndo
cama sotteho cI colchio Ca 700,00
paria-roupa wndo Crt 400,00
Btscurr ITAUANO — lindíssimo. Valo
1200,00. Vendo Crt 350. Tj 267-2328.

Papai Noel e saco
de presentes da

Lamberto (Cz$ 1 mil
500 e 750) Pantvfas para esperar

papai Noel da
Lamberto (Cz$ 240)

CADORAS MEDALHÃO — lacarandi palbi-nha cada 2.500,00 Td. 274-5777
CAMA CASAL — Pima «ando ura uso
nova tratar 591-0471 I noite Serpo
800,00 Rua Mapurari, 86 M. I 301 jjéw.
CMM CASAL C0UMAL VMHÁT1C0 —
Muito ban conservada com cslcldo
2J00fl0 «. 294-9399 V F Marina. presentes da casa (Cz$ 750). Quem optar por

esta sugestão não precisa fazer mais nada. É
só colocar o Papai Noel numa cadeira ou
num canto da sala para as crianças saberem
que está chegando o Natal. Ainda na mesma
loja há um arranjo também de pano com
sinos coloridos, perfeito para enfeitar a porta
de casa (Cz$ 240 o grande e Cz$ 130 o
pequenos), além de pantufas gaiatas com a
cara da boneça na ponta para a meninada
usar enquanto espera pelo presente. Na A &
Z, também no Rio Design Center, ninguém
fica indiferente às árvores de Natal enfeita-
das com doces e guloseimas em isopor. Há
guirlandas no mesmo feitio para acompanhar
a árvore. As árvores maiores custam Cz$ 580
e as guirlandas variam de Cz$ 70 a Cz$ !20,
dependendo do tamanho.

Na linha country, mas super elaborados,
existem ainda os arranjos criados por Severi-
no, da Ciclame (Visconde de Pirajá, 260,
térreo). Ele está vendendo por Cz$ 1 mil 400
uma árvore com cedrinho, musgo, palha da
costa e guirlandas de bolas de palha ultra
original. Minipinhas e laçarotes em algodão
estampado complementam e colorem a árvo-
re e estão causando sensação cm Ipanema.
Também da Ciclame o arranjo de mesa com
uma grande vela vermelha enfeitado com
estatidice desidratada e os mesmos materiais
da árvore garantem a sofisticação de qual-
quer mesa neste final de ano. Os maiores
custam Cz$ 1 mil 200 e os menores Cz$ 840.
Quem não quer gastar muito pode abusar da
ironia, pendurar tênis velhos na porta, e
enfeitar com um cartaz do tipo, "troque-me

por outro".

Lúcia Rito
GEADHRA AMERICANA — Func pert s.
famifem ceio seoo branca j». da mil a
D. Veia 325-7593 p. manld.

E 

preciso ter imaginação e algumas
horas disponíveis para encontrar
algo de original para decorar a
casa no Natal. As lojas apostam

na mesmice e repetem há anos as mesmas
idéias, tornando a escolha de um arranjo ou
de uma árvore de Natal uma dificuldade.
Quem tem habilidade inventa com retalhos,
meias velhas e até arame um enfeite qual-
quer e acaba causando sensação entre os
amigos. Mas a maioria das donas de casa,
que vivem como equilibristas para dar conta
de uma agenda entupida de compromissos,
nem pensa nisso. Foi pensando nelas que
Casa & Decoração selecionou as novidades
deste ano. A mais simples de todas é pegar
um centro de mesa de vidro transparente e
enchê-lo de bolas de vidro coloridas. E só
jogar um pouco de cola nas bolas para uma
grudar na outra e não desmoronar e está
pronto um arranjo atraente e baratíssimo. A
loja de tecidos Tessuto, no Rio Design
Center, foi quem teve a idéia. Não são
poucas as pessoas que entram querendo
comprar o enfeite e se decepcionam quando
são informadas que ele está ali apenas para
decorar a loja.

No Lamberto (nos shoppings da Gávea,
Rio Sul e na Visconde de Pirajá, lojas A e
B), a sensação é o Papai Noel gigante que,
do tamanho de uma pessoa de carne e osso é
todo feito em cetim. Ele custa Cz$ 1 mil 500
e tem um grande saco para guardar os

«lAnnKA GELOMATtC — Parada ofutas
500 cruzados »er Piti Alteres Td 294-
5723 slbado ou dominga.
UVA LOUCAS 6RASTEMP — Branca nun-
ca lei usada. Cg 4.500,00 266-0632.
LAVA LOUÇA — Continental 2001 estado
de no»» pneo ÜJ 5000.00 tratar Telefona396-3519 apfe 1930 bs com Marffia.
LAVA LOUÇAS BRASTEMP— 3 ciclos, Cz$ 5 mil. Trotar
tel: 267-5379.

mAOUMA Dt LAVAR — Brastemp 4 quilos
pneo CA 1.500,00. Rua Prof. Gabiffl 359
ap. 202 Tet 2544664.
MtaUM COSTURA SMGER — Biônica
280 ncvi sem uso tal. 571-7091 Ci$
3.500,00.
REB06MAD0R FITA VfOCO VKS — Evita
desgaste cabeçote vídeo tjcçlo super
macia importã& Cz$ 1.800,00 Tel.: 280-
7225. 

il^»°^^OMAÇlço

MESA C/CRISTAL

A PARTIR DE

3.768,00

CADEIRA

1.559,00REB0BINAD0R FITA VlOEO VKS — Poupe
cabeçote vídeo evitando rebobinar, Impor-
tagrâctadoCá 1.800.00 Tal.: 270-5M1.
TELEVISÃO a CORES — 14 potes Sanw
tratar c/MItori Tal. 551-8145 ou 220-M11
Cz$ 4.200 ou mdhor oferta.
THEVBÍto COLORADO — Mod Aroarenas
com tam 20" rantrote remoto ótimo
estado C4 4.000,00—Tratar c/AIlan Tel;
393-9596. 
ALFAIATE MÀQtCO — Faz

sua roupa antiga, moderna,
reforma calças — paletós tro-
ca colarinhos e punhos faz
cerzido invisível conserta quai-
quer roupa Tels.: 285-1148/
257-0277 e 284-1995. Atendo
a domicilio.

BOLSAS SACOLAS POUCHETES CAHIE1SAS— Tecidas a mio modelos artaanais íe
Ctf 40,00 a C4 400.00 Tel; 238-0376 R).
bordados do ceará

 Ganha dinheiro re-
vendando. Solicito
amoatra para DECOREP.
Caixa Postal 2090 • For-
taleza • Ceará.

DESCONTOS

ATÉ 50%

À VISTA

TABELA 1/2/86

MESA C/CRISTAL

A PARTIR DE

3.384,00

CADEIRA

1.377,00

CASACO DE PEII — Crt 1J00. Trai 542-
1785.
fAbrsca — De biquínis mo
demos, calcinhas, camisas,
cama e mosa. bordados, tônis,
sandálias, etc. Aceita-se re-
vendedores e distribuidores.
Contatos c/Sr Cavalieri 254-
4654.

LtNüO VESTIDO N0ÍVA — Estilo campo no-
sa 40/42 bordado renda francesa c/cha-
ptu novo. Tai. 234-9786 Rosa I noite.
RASGOU SUA ROUPA? — As
cerzideiras mágicas. Troca co-
larinhos — conserta calças pa-letôs. faz cerzido invisível etc.
Catete — Cooacabana — Tiju-
ca. Tel. 285-1148/284-1995 e
237-8196 Atende a domicílio.

ALEGRIA — Sucesso bolara
decorações festas top crio-
ções exclusivos originais te-
mas atuallssimos. Solicitom-
nos LUC1A WEISSHUHN 712-
3683 (carrocinhas opcionais).

CHOCOLATE WHESANAL — Pltulrtos mo-
delados a Cá 6,00 e bombons finos parafestas em geral tal 208-1151.
C1NEMINHA — Projetamos
desenhos animados p/ aníver-
sários o os melhores longamo-
tragon3 do momento. T: 376-
6301. Carlinho3. Hor. Comer-
ciai.

CONHEÇA A NOVA
LOJA DE V. ISABEL
R. PERBRA NUNES, 3S5

Arranjo de bolas da
TESSUTO, fácil de
fazer e baratíssimo
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Reforma: 
quem 

diria?, em 60 dias

Em pouco tempo um estilo despojado e cheio de charme
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Oststema de iluminação explora o teto com perfis metálicos instalados como se fossem um jogo ae encaixar de
onde pendem spots de diferentes Junções. Os móveis foram pinçados das casas antigas de Chicô e Tanit,
e a estante, de madeira revestida de laminado preto, foi feúa às pressas pela equipe da CLC

O lavabo ficou elegante com idéias simples: a
lona revestindo as paredes, a pia e o espelho
de peças de leilão

Patrícia Mayer

Fotos de Custódio Coimbra

is

UMA 

reforma, por menor
que seja, é operação que
sempre envolve gastos
acima dos previstos, pra-

zos alongados e, em geral, problemi-
nhas e chateações para toaos os que
se envolvem nele, como os profissio-
nais e os usuários.

Fugir de tudo isso é quase impôs-
sível, concordam arquitetos e deco-
radores. Às vezes evita-se um ou
outro desses entraves, mas, toda
obra nos moldes tradicionais que se

[ireza 
(a que envolve projeto deta-

hado e execução) acaba trazendo
alguma dor de cabeça. Se a fórmula
para o sucesso é coisa inexistente, há
certamente meios de simplificar uma
reforma e ainda dar uma roupagem
nova e moderna a uma casa ou
apartamento. Issõ exige uma certa
abertura dos donos da casa para
utilização de certas idéias não con-
vencionais. Quem garante é o arqui-
teto Chicô Gouveia, da CLC (Chicô,
Lula e Caddas) que, acostumado às
intermináveis obras de reforma que,
segundo ele, nunca demoram menos
que nove meses, e que conseguiu
criar um belo e transaao apartamen-
to em apenas sete semanas. Cora
algum esforço, é claro, mas sem
muitos gastos ou aborrecimentos.

A razão da pressa foi o casamen-
to do arquiteto cora a psicanalista
Tanit Galdeano. Chicô era solteiro c
morava em um bonito apartamento
na Lagoa; Tanit, descasada com
duas filhas, na Visconde de Albu-
querque. Precisavam de um novo
espaço, algo que refletisse a cabeça c
estilo de vida do casal. Encontraram
o apartamento para alugar cm Ipa-
nema, amplo o suficiente para abri-
gar a família, e a reforma aeveria ser
rápida. Móveis c objetos viriam to-
dos pinçados da casa antiga de Tanit
e da de Chicô. "Me vi numa situação
diferente," conta Chicô, autor com
os sócios de dezenas de obras no Rio
e arredores. "Pela 

primeira vez li-
dando com um espaço realmente a
quatro mãos, sem autoridade nenhu-
ma, pois, apesar de eu ser conhece-
dor do assunto, Tanit adora casa e
opina em tudo."

Uma estrutura de compensado com tubos de pvc com
acabamento em tinta colorida e lona de riscos cinza e
branco divide o quarto do casal, criando um espaço
de closet e cabeceira para a cama da Forma. A iaéia
do compensado veio aos cenários de teatro: rápido e
simples, mas com efeito

Na sala de jantrar, o toque foi dado com a tinta
amarela nas paredes e a escolha de material
industrial para a mesa — tubos de cimento com perfis
metálicos sustentam o tampo de vidro — e a mistura
das cadeiras antigas com os bancos também de
estrutura metálica. Para não devassar a vista,
persiana fininha preta

O casal Gouveia optou por re-
cursos rápidos, eficientes e baratos.
Como a tinta colorida, por exemplo,
usada no tjall de entrada e na sala de
iantar. "É 

gostoso morar em um
lugar com muita cor, "diz o arquite-
to, que não escolheu cores padrões,e sim misturas de tintas feitas na
hora até chegar às preferidas; um
amarelo para a sala de jantar e
vermelho para o hall de entrada. Isso
foi o suficiente para dar charme ao
living, com um acabamento simples
que não exige obras e custa barato.
Outra simplificação foi o piso —
mantiveram o original do aparta-
mento, o comum taco de madeira.
"A 

primeira coisa que se pensa em
uma reforma é trocar o p.iso, uma
complicação em qualquer obra. Tí-

oharaos visto em Nova Iorque um

Kiso 
de madeira clarinho, sem bri-

10, que lembraVa taco. Deixamos
como era, só com uma demão de
sinteco fosco."

O sistema de iluminação também
não éxigiu obra de rebaixamento de
teto. O casal comprou na Raphael
Pacci uma iluminação industrial cha-
mada Estrutura, vendida ao metro
linear. São perfis metálicos instala-
dos como se fosse um jogo de encai-
xar onde se colocam spots de manei-
ra que se quiser. Essa iluminação foi
usada na sala de estar e na sala de
jantar. Nos quartos, instalaram lumi-
nárias aparentes da Calandra e da
Light Desing. Outro material rápido
e simples que contribuiu para o de-
cor incrementado foi a lona, um
tecido barato que adere bem para

revestimento de parede e tem pa-
drões lindíssimos. No quarto do ca-
sal, Chicô desenhou uma estrutura
de compensado com tubo de pvc
para dividir o espaço e criar um
closet e revestiu tudo de lona de
listrinhas cinza e branca. "Foi como
criar um cenário", conta. "Tudo
muito rápido e em conta." O esque-
ma de compensado revestido de lona
se repetiu nos quartos das meninas.
Lá foram feitas estantes de compen-
sado, sem detalhes, intercalando a
pintura e como revestimento em
tona.

Exemplo de reforma prática está
nos banheiros. Foram trocadas as
peças sanitárias e metais dos três
banheiros (dois íntimos e um de
visitas), mantido o piso de vidrotil

(pastilha vitrificada) e pintados os 
'

azulejos com tinta de automóvel, à
pistola. No banheiro de visita, o
casal colocou uma pia tradicional de
pé, forrou as paredes de lona amare-
la e instalou na parede um espelho
antigo comprado em leilão. Na cozi-
nha, o piso gasto e feito de cerâmica
foi revestido com piso Paviflex preto
e as paredes de azulejo também
pintadas com pistola e tinta de auto-
móvel.

Os móveis vieram das casas anti-
gas, mas houve adaptações "as mais
simples possíveis". O único móvel
fixo na sala é a estante de madeira
revestida de laminado preto com
detalhes cm peroba, espaçosa o sufi-
ciente para caber livros, som e parte
do bar. O bar propriamente dito é

ura tampo de mesa dc granito preto
sobre pés de estrutura metálica, de-
senho de Chicô e executado "às

pressas" por pessoal da sua equipe.
A mesa de iantar é um tampo de
vidro sustentado por tubos dc cimcn-
to com perfis metálicos, estrutura
industrial que contrasta com as ca-
deiras antigas que Chicô já tinha.
Como eram apenas quatro cadeiras e
a mesa de tampo quadrado requer
pelo menos oito, Chicô e Tanit
ocuparam o espaço com bancos de
estrutura metálica com estofados.
Ficou interessante o contraste. O
principal ambiente do living tem so-
fás amplos forrados de lona preta e
poltronas forradas com tecido da
coleção Galeria de Larmod. A imen-
sa mesa dc centro, outro desenho de
Chicô, c um tampo de vidro susten-
tado por formas geométricas de már-
more. Muito do charme do apar-
tamnto vem dos objetos de adorno,
uma mistura de pratas, peças orien-
tais e art déco e nouveau, algumas
engraçadas encontradas no Bazar
Brasil. Os quadros nas paredes são
também complemento indispensá-
vcl: Ivan dc Freitas, Antonio Henri-
que Amaral, Glauco Rodrigues,
Cláudio Kuperman, Sérgio Rabino-
vitch. Chico c Tanit têm também
belos tapetes orientais.

Uma simplificação foi também a
ausência de cortina na sala, já que a
vistadá para o mar. Para não devas-
sar a sala de jantar foi colocada
apenas uma persiana fininha na cor
preta. Radiante com seu apartamen-
to, Chicô diz que faria o mesmo
esquema em casa de cliente,. caso
concordassem com o acabamento
menos aprimorado, pois em apenas
dois meses é impossível completar
uma obra com muito detalhamento."Acho interessante partir para linha
de interior mais simples, sem elabo-

i ração," diz Chicô. "Obra é coisa que
desgasta. Mas aí a pessoa tem que5 estar aberta para esses materiais e
forma de execução simplificada."
Numa obra rápida, o que vai dar o
encanto final são os adornos que as
pessoas tem, segundo Chicô. "Adap-
tando os móveis e as peças dos
clientes, a casa fica com cara de casa,
os detalhes de acabamento não são
tão importantes."

marmarana

MONTE SINAL.
C.G.C.M.F.28.705.29I/0001-32/INSC.E6TADUAI 82 867 945

718-32Õ51 
¦

AV. PROFESSOR JOÃO BRASIL, 2264 — ENGENHOCA
NITERÓI — RIO

BANCAS DE PIA-IAVATORIOS
soleiras - peitoris
mot fachadas

A A *£ h DSPsfiu-.lr ,í-í:
P'£% DE ^E$Â
£ MÁRMORES
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MÁRMORES E GRANITOS

GRANITOS: JUPARANÁ, VERMELHO BRAGANÇA,
OURO MEL, VERDE PANORAMA, AZUL BAHIÂ e
OUYfêOS
MhmQUtâ: VüRDH JASPE, CHAMPAGNE, BEGE
BAHIA, AURORA PÉfêQLA, VEBDíE (ESMERALDA e
OUTROS.
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0 Natal da casa é na Casa Gelli
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Aproveite o Natal e coloque o armário emb^ido

bem bolado Mais da Gelli. Portas sempre novas porque
qâo laváveis calceiro giratório, sapateira deslizante, gaveta
S sSa com chave etc. Preço especial de lançamento
prV;.;A'MJ,,.,,-¦ ¦ -'¦W.-.L""• ¦'• ~ir.TM.viv

|| Sofás Victoria, com 2 ou 3 lugares, revestidos em tecido | {
í estampado, almofadas soltas. ||

1 / Sofá 2 lugares - De: 6.300,00 Por: 4.900,00
H 'l Sofá 3 lugares • De: 7.800,00 Por: 5.900,00

35T?"' í::; f y •
Mesa 0)6 ¦l0^0 em r^'ca-1-00x 1.00, com 4 cinzeiros, tampo
em feltro verde com poltronas estofadas em tecido.

Mesa • De: 8.800,00 Por: 5.900,00
Poltrona - De: 6.900,00 Por: 4.900,00 (cada)•

Sofá-Cama Status, revestido em tecido rústico xadrez marrom,
formando cama de casal.

De: 4.900,00 Por: 3.900,00
a Bicama Master em madeira maciça, revestida em tecido
% diagonal. Transforma-se em cama de casal ou solteiro.

De: 3.500,00 Por: 2.190,00•
i Sofás Kopenhague, com 2 ou 3 lugares, revestidos em

finíssimo tecido, almofadas soltas.
Sofá 2 lugares - De 7.200,00 Por: 5.400,00
Sofá 3 lugares • De: 8.800,00 Por: 6.500,00

#
% Sofás Bristol, com 2 ou 3 lugares, revestidos em korino, na cor
>; terracota, almofadas soltas.

Sofá 2 lugares • De: 7.600,00 Por: 5.290,00
Sofá 3 lugares ¦ De: 9.300,00 Por: 6.490,00

•
\ Sofás Londres, com 2 ou 3 lugares, revestidos em finíssimo

tecido, almofadas soltas.
lugares-De: 7.500,00 Por: 5.700,00
lugares • De: 9.300,00 Por: 6.900,00

$ Sofás Windsor, com 2 ou 3 lugares, revestidos em finíssimo
\{ tecido.

lugares • De: 5.300,00 Por: 4£00,00
lugares • De: 6.600,00 Por: 5£00,00•

Poltrona Relax com puff para descanso, revestida em korotan.
Poltrona - De: 5.700,00 Por: 4.590,00

Puff - De: 2.600,00 Por: 1.980,00

A Gelli tem muitos outros grupos estofados,
confeccionados com material nobre e forrados com
lindos tecidos, pelos menores preços do mercada

SfilMiililSllilBpM¦! ;r,',*/ :.í4 tf" '' ftm\,ir
O Natal começa pela casa. Este ano o seu lar viu
mais bonito com os móveis e os grupos estofados
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Venha logo escolher o seu, pois os estoques são
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Os preços com descontos reais
só são válidos enquanto durar o
estoque das mercadorias.

* V.
; I limitados.

Conjunto de mesas Drink, composto de 4 mesinhas dobráveis
de apoio e suporte para guarda e transP°rte- __

De 690,00 Por: 550,00
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G Vá buscar logo na Gelii o que o seu
lar está precisando
São dezenas de ambientes com
tudo o que você sonha
Lucre com os descontos reais e
use as facilidades do Credi-Gelli.

Gelli é

'3\ entregaA
*' 
1/ x paOKTA ENTREGA as Suas compras \VRU *^7a 

tempo 
^(nar 

)

\ mais ategrej

1
1

O móvel bem bolado

SuperGelli: Av. Brasil, 12.025 -TeL: 270-1322 • Copacabana: Av. Copacabana, 1.032-Tels.: 521-3341 e 521-0740 e Barata Ribeiro, 814-Tels.: 255;9629 e 235-7014 « Rio Sul:-

2 o Pavimento - TeL 295-6691 • Barra: CasaShopping - Tels.: 325-1431 e 325-1265 • Niterói: Gavião Peixoto, 115 - Tels.: 711-4281 e 711-6806 • Petrópolis: Magazin Gelli - Tel.: 42-0775
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Hipólito Boaventura CARON (1862 — 1892) Domingo GARCIA Y VAZOUEZ (1859 — 1912) DJANIRA da Mota e Silva (1914 — 1979)

Artistas representados

Terno em porcelana de Sèvres azul — Pompadour
(1748 — 1756)

AdoMALAGOLI
ADOLFO CARVALHO
ALBANO AGNER DE CARVALHO
Alexandre RAPOPORT
ALFREDO GALVÃO
Alfredo VOLPI
Anélio LATINI
Ângelo CANNONE
Anísio DANTAS
Antônio FERRIGNO
ANTÔNIO MAIA
ARL1NDO MESQUITA
ARMANDO VIANNA
ARMÍNIO de Moura PASCUAL
ARTHUR FRAZÃO
Aurélio Fonseca D'ALINCOURT
BRÁULIO POIAVA
BRUNO GlORGI
CARLOS Antônio Rodrigues dos REIS
CARLOS BRACHER
CARLOS LEÃO
Carlos SCLIAR
CLÁUDIO VALÉRIO Teixeira
CLÓVIS NETTO
DAK1R PARREIRAS
DJANIRA da Motta e Silva
Domenico LAZZARINI

DOMINGOS GEMELLI
EDGAR WALTER
EDUARDO CARLSON
EDY GOMES CAROLLO
Eliseu VISCONTI
Emiliano DICAVALCANTI
Enrico BIANCO
Eugênio de Procnça SIGAUD
FERNANDO P. - Fernando Clóvis Pereira, dito
FRANCISCO CÉA
FRANK SCHAEFFER
Gijldino GUTTMANN BICHO
GASTÃO FORMENTI
GUIMA - Luís de Souza Guimarücs, dito
HEITOR DE PINHO
HÉLIOS Aristides SEELINGER
Henrique BERNARDELLI
Henrique CAVALLEIRO
Hipólito Boaventura CARON
HOLMES de Magalhães NEVES
INIMÁ DE PAULA
João QUAGL.IA
JORGE DE MENDONÇA
JOSÉ MARIA DE ALMEIDA
LOUIS CHALON
MANOEL COSTA
MANOEL de Assunção SANTIAGO

MARILIA CHARTUNE
MAX LANGE
MOACYR CA1.HEIROS
Orlando TERUZ
Orlando Troncoso de BRITO
OSCAR PALÁCIOS
OSCAR PEREIRA DA SILVA
OSCAR TECIDIO
OSWALDO TEIXEIRA
PAULO GAGARIN
QUIRINO CAMPOFIORITO
REYNALDOFONSECA
RODOLFO WEIGEL
Ruben ESMANHOTO
Rubens Fortes BUSTAMANTE SÁ
Sami MATTAR
SANSÃO PEREIRA
Sérgio MARTINOLLI
SILVIO PINTO
SINHA D'AMORA
Tadashi KAMINAGAI
TARSILA DO AMARAL
VERA TORRES
VICENTE DO REGO MONTEIRO
Vincenzo CENCIN
VIRGÍLIO LOPES RODRIGUES
Yoshyia TAKAOKA
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MANOEL de Assunção SANTIAGOf 1897)

EXPOSIÇÃO: HOJE DAS 14 AS 23 HORAS

LEILÃO: DIAS 15,16, 17 e 18, ÀS 21 HORAS

"BT9 Galeria i de Arte

oorqnese¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦IIHBMH
Itanhangá Center

Ado MALAGOLI (19ÜÓ)
Wlü ,V. '"k*,í ' v-'

Itanhangá Ceriter
Estrada da Barra da Tijuca, 1636
Bloco E — Lojas D 203, 204 e 205
Rio de Janeiro — Tel.: (021) 399-3478 LEILOEIRO PUBLICO

CÍCERO DIAS (1908)
• - ;V :¦%; V':'-¦¦ ' i f

artes«l
Zico Compra Quadros e Paga à Prestação

t';.;.VIércad() & Serviços
As noticiase os anúncios ;iqui veiculados
sao da exclusiva • responsabilidade deLeo Chnstiuno Editorial Ltda.

Fechamentoate terça-feira. Caixa Postal 25.026 Kio(021) 234-8504 e 248-1979
^.^Cutulut.âà àq*rdpmÍrtji'os!í':- V

Ningucm segura o mercado
de artes. Notícia de uma ven-
da-superior a US$ 300.000 vai
explodir esta semana. Numa
conversa de fim-de-noite va-
zou o nome do artista: Porti-
nari.

Vasta e rica a coleção de
móveis e objetos de uma casa
portuguesa no leilão da Bor-

esta semana.

• Um quadro de Myriam Medeiros e
outro de Manoel Costa enfeitam as pare-
des da casa de Zico, a partir desta semana.
Ele foi com sua mulher à exposição da
Borghese e comprou as duas telas por Cz$
160.000,00 — preferindo pagar à presta-
ção. A notícia correu veloz entre os gale-
ristas do Rio e a caixa de correios da casa
do jogador se encheu de catálogos e convi-
tes para vernissages. Marchands indepen-
dentes, sacoleiros, promotores de leilão
colocaram o endereço deste novo colecio-
nador em suas listas vip. Zico acaba de
receber "O Mercado de Arte no Brasil" e
tudo indica que se prepara para atuar no
campo das artes.

• Leone realiza o 34° grande
leilão abençoado por uma cs-
plêndida coleção de 20 santos.
Vários quadros europeus, mó-
veis, jóias e uma longa relação
de objetos e quadros recolhi-
dos de mais de 100 comiten-
tcs. Visita obrigatória hoje, na
Francisco Otaviano, 132.

» Com 952 páginas em 2 volu-
mes de 30 x 24cm, todo ilus-
trado a cores e em preto e
branco, acaba de sair o Dicio-
nário de Pintores Brasileiros
organizado por Walmir Àya-

, la. Trata-sc de uma bela edi-
ção de luxo da Spala, com o
patrocínio exclusivo do Banco
Bozano Simonsen. A editora
Spala negociou 3000 exempla-
res com o Banco Bozano Si-
monsen que brindará sua
clientela com este presente,
neste final de 1986. A promes-
sa de uma edição comercial da
obra será cumprida dentro dos
próximos 6 meses. Há uma
grande curiosidade e até mes-
mo necessidade deste Dicio-
nário para atender à procura
do mercado. É provável que a
Spala organize uma subscrição
com o preço oscilando em tor-
no de Cz$ 3.000,00. Estão de
parabéns os artistas, os orga-
nizadores e os editores da
obra. Paulo Lyra e Lula Freire
da Spala, vão suprimir os tex-
tos em inglês na edição que
será oferecida ao público.
® A Feira de Antigüidades do
Casa Shopping vai se estender
durante toda a semana: de
hoje ao dia 21.

Dé Gil Fayão (Salvador) —
Mário Cravo Neto com livro
de fotografias novo sobre ex-
votos, lançado na Galeria
Multiplus. Há textos de Mario
Barata, Pietro Maria Bardi e
Gilberto Freyre. — Faixas
Emblemáticas de César Ro-
mero cm exposição na Galeria
Época é o grande sucesso na
atual temporada de Salvador.

® Amores de Madame Pom-
padour com Luiz XVI serão
revividos no presente que o
rei de França mandou fazer
para homenagear sua amada.
É um terno de porcelana azul
em porcelana de Sèvres, lote
491 do grande leilão de encer-
ramento da Galeria Borghese,
cuja exposição está levando
multidões ao Artcenter Ita-
nhangá. Veja no anúncio
grande a relação de artistas
que o leiloeiro Maurício Karan
vai vender pela melhor oferta,
com Paulo César Pinto da
Fonseca ao lado.

Andréa Campos Pereira de
Souza chega de Paris para ex-
por na Galeria Paul Klee, a
partir do dia 17. Ela é bolsista
do governo francês, estuda na
Escola de Belas Artes de Paris
e já expôs no Grand Palais.

Roberto Haddad vendeu
várias peças da coleção do
Embaixador Azeredo da Sil-
veira no seu último leilão do
ano. O ex-chanceler vai casar
sua filha nos próximos dias e
esta-se desfazendo dos ex-
cessos.

• O Presidente Sar-
ncy anotou as suges-
tões do editor Léo
Christiano em relação
à necessidade de uma
vasta e intensa campa-
nha publicitária sobre
os benefícios da Lei
7.505 que prevê o mí-
nimo de 2% do impôs-
to de renda das pes-
soas jurídicas paraaplicação cm proje-tos, iniciativas e pro-
moções culturais. Léo
Christiano lembrou ao
Presidente o desço-
nhecimento total des-
ta lei por parte dos
serviços de contabili-
dade das empresas.
Enquanto o Fundo
157 era obrigatório e
dispunha de agentes
financeiros que faziam
campanhas, os 2% da
Lei Sarney estão no ar
sem o amparo de uma
campanha de csclare-
cimento que transfor-
me o benefício num
hábito dos serviços já
sobrecarregados de
contabilidade. Se o
Brasil inteiro — todas
as pessoas jurídicas do
país — aplicar o quetem direito em
cultura, estes recursos
não ultrapassarão a
Cz$ 80.000.000,00.
Palavra do Presi-
dente.

• Comece o ano novo
entrando por uma
porta de Batista. Com
esta frase o marchand
Paulo César Pinto da
Fonseca (Sistema
Borghese de Arte)
malha a sua clientala.
desejando boas entra-
das para 1987. A ex-
posição de Batista &
Mady permaneceaberta na Borghese da
Gávea (274-3245).

Domingo, 21 próximo será a última
edição do ano desta página. ARTES,
Gente, Mercado & Serviços voltará a
circular em 1987 com a abertura da
grande temporada de exposições e ven-
das — depois do carnaval. Desde já
desejamos aos nossos leitores um Feliz
Natal e um ano novo cruzado de amor e
fé nas forças maiores que nos conduzem
na busca da alegria de viver. Viver entre
as artes. Querem coisa melhor para um
pobre mortal? Comprem bastante.
Lembre-se dos livros da Léo Christiano
Editorial (234-8594). Agradam cm
cheio.

No leilão de Paulo Bramc, uma vasta
coleção de tapetes orientais, pratas,
quadros, móveis e a ordem de vender a
qualquer preço (desde que cubra a ba-
se). Coloque Paulo Brame no seu rotei-
ro de bons negócios.

Nunca se viu tanta gente num vernis-
sage como no de Syté, na Galeria Ha-
madan. A artista teve a apresentação de
Joel Silveira.

Mauricinho Leite Barbosa curtindo
os prazeres da nova profissão. E mar-
chand des tableaux, em bela galeria do
S. Conrado Fashion Mall.

"O Müsico da Cartola Florida"
0,45x0,32cm — RAPOPORT

"Arlequim"
0,61x0.50cm — CARL BRUSStL

For trás desta obra

— de arte existe

uma Grande Galeria.

ACERVO:
Bianco, Rapoport. Scliar, Inima, Oscar Palácios,

Sami Mattar, Martinolli, Laerpe Motta, Satyro Marques,
Romanelli, Manoel Costa, Juarez Machado, Antonio Maia,

Carl Brussel, José Paulo, Inos Corradim...

G/í VÃO
Leiloeiro

1° LEILÃO

DE 1987

Depois das excelentes vendas do Leilão
de Novembro, Galvão recebe peças
para o Io Leilão de Arte de 1987: dias 5,
6, 7, 8 e 9 de janeiro. Quadros, Obje-
tos. Móveis Antigos, Tapetes, Escultu-
ras, etc.

Rua Amaldo Quintela, 106
Tcls. 541-0396 c 541-8693.

SCOPUS Galeria de Arte

A valorização do Artista

Av. Atlântica, 4240/207, Tcl.: (021) 247-6999
Shopping Cassino Atlântico

Horário: 14 às 20 horas, aos sábados de 10 às 19 horas
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Mesa c/6

| Cadeira

Mogno

I; -á Poliuretano
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vista ou

4 X •

€Z$ 3.000,

ABERTO AOS
DOMINGOS

ATÉ 18 HORAS

Grupo estof.

3 4-2 lug.

m 8.900

Ijogo de Centro

em Iara

Cz$ 4.900,

Cadeira

Decoração

em Laca

CzS 1.860
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EXCEPCIONAL

DESCONTÓM

SOFÁS EM

COURO

• 20U3 LUGARES^^^^H

•ESCOLHA RÁPIDO^^^H

•POUCAS UNIDADES^^^H
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Rod. Washington Luiz, Km 12 n° 11.831

(Após a Casa do Alemão) Sentido Petrópolis — Rio)
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BARRA: Casa Shopping - LEBLON: Rio Design Center - BOTAFOGO: R. São Clemente, 31
TIJUCA: R. Conde de Bonfim, 501-B - IPANEMA: R. Vise de Pirajá, 452 - NITERÓI: Icarai
R. Gaviào Peixoto, 117- Lj. 101 - CAMPINAS: R. Cel. Quirino, 387 - Tel.: (0192) 52-9333-
SALVADOR: R. Afonso, Celso, 21 - Tel.: (071) 245-1762

COIFAS em AÇO INOX • • PIAS sob Medida

ESCOVADO EM AÇ° INOX
DIRETO DA FÁBRICA
ÀSSIST. TÉC. PERMANENTE

ssMG
AÇO INOXIDÁVEL

• ii H jKr I
J

IPBX 371-3833
SHOW ROOM TIJUCA: Cond* de Bonfim 227/210 Tol 284-4416
SHOW ROOM FÁBRICA: Min Artur Costa 143 — J. AMÉRICA

POLIURETANO
Realizamos todos
os tipos de servi-
ços. Lacca espe-
lhadas em todas
as cores — Mó-
veis — Pianos —
Paredes refi-
nadas.

Consulte-nos
TEL 236-3270

IsSiSfflK^
PREÇOS.

BAR COMPL^0 0y POUURCTANO
PREÇO A

05 28.000
~-£üru

BR CRtôTAt

ACABA ^ 
1J90,00

i ^OI^TAL 6.450,00] CADBRADEC0RATIV0

emVtal

^êgs *7.""./

Itofi^jp

„ seu ,

fispaco 
:

Descubra o lado

bom da beleza:

a funcionalidade.

Com os modulados Mo você estara tra:endo para hoje a decoração do tu t ura,
com muito maisbelea e funcionalidade.

Os medulados Polo são um permanente desafio à sua criatividade.
Com cies vai ser sempre um festival de cores e formai a criaçáo e reenaçáo

dos espaços em seus closets.
Estantes, armários, calceiros, sapateiros, porta-eravatas e pona-cintos, além de

inumems outras utilidades.
Realmente, náo vai haver limites para sua imaginação.

CONTE COM NOSSA EQUIPE DE ARQUITETOS
PARA DESENVOLVER O SEU PROJETO

^ 

''"'^ ^ 

^^^ ^^
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Decorates Projetos e Instalagoes Comerciais
SHOW ROOM E PROJETOS
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Foto de Fernanda Mayrink

espelho
SE recortado e

usado com
B treliça de

madeira
m ampliou o
1 i quarto e
«f revela toda a
li decoração

Foto de Fernando Mayrink-
jg M imim x ãÊÊÊÈí
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No estar a
Praia do

Pepino
invade a

sala com o
espelho

ocupandoip
toda a ¦?"' g§

parede 
'¦& 

ggldetrás do ||ÉMÍ
sofá

' : I
::¦'•¦ .:¦•¦¦¦¦' ' ' ' '' ' '

A magia dos

espelhos

Para ampliar e clarear espaços os

espelhos podem ser a solução

Foto de Fernanda Mayrink

I Lúcia Rito

E

SPELHO, espelho meu,
existe alguém mais bonito
do que eu? A madrasta da
Branca de Neve foi uma

das primeiras a perceber que não
podia viver sem um espelho. No
imutável mundo dos contos de fadas
os espelhos sempre cumpriram uma
função mágica, ampliando deforma-
ções, criando ilusões e servindo de
passaporte para a fantasia. Até hoje
eles exercem um fascínio inexplicá-
vel em muita gente e há os que

acreditam que uma casa não está
completa se não dispõe de um gran-
de espelho, seja na cômoda, no ba-
nheiro ou mesmo na sala. Arquitetos
e decoradores gostam de usar espe-
lhos para ampliar e clarear espaços,
soltando paredes e forjando a ilusão
de que um quarto ou uma sala são
muito maiores do que na realidade."Espelhos são sofisticados, lúdicos e
dependendo da maneira como são
usados tornam o ambiente leve e o
espaço múltiplo", diz Sheila Cristo-
faro, 42 anos, arquiteta que costuma
usar muito espelho em seus projetos.

Com o metro quadrado custando

B^^M^K^^BB^^KflMi^jStfiSiiilifemaiggfltiHW^ilElMigRrefiHslslK.i^r.llKtHalP^" i .li.ii'iiiifliii.tttli.i.ii'uL..».: '
Um ambiente mais formal ganha leveza com as paredes
recobertas por espelhos

Cz$ 600 os espelhos também podem
ser usados de forma racional para
não pesarem tanto no bolso. Na casa
de Sneila por exemplo eles revestem
toda a parede do quarto de dormir,
mas.são divididos por treliças pinta-
das de branco. Isso faz com que o
espelho possa ser comprado aos pe-
daços e acaba ficando mais barato do
que comprar a peça inteira. Usando
este artifício, ela não só ampliou o
cômodo como clareou o espaço, per-
mitindo que da entrada se veja toda
a decoração do quarto. Na sala Shei-
la também usou espelhos para reves-
tir a estante do estar, o que fez com
as esculturas e os livros de arte se
destacassem. "Têm pessoas que não
gostam de usar espelho porqueacham um elemento muito dispersi-
vo", exemplifica a arquiteta. "Mas é
o tipo de material que realça qual-
quer lugar".

O perigo de usar espelhos sem
critérios predefinidos, é o de beleza
de um ambiente deixar a nu seus
defeitos. É para isso que chama
atenção outro especialista, o decora-
dor Ricardo Bruno. Ele sempre usa
espelhos nos seus trabalhos, mas

antes de especificá-los faz um estudo
para ver o que vai se refletirão
espelho. "As virtudes mêrecêm ser
exaltadas", ensina. "Os defeitos ja-mais." No apartamento de um ho-
mem solteiro por exemplo, o espelho
pode ser usado no quarto para soltar
a parede. Quando o mar está perto,como num apartamento em São
Conrado, a parede da sala poderefletir a praia do Pepino criando
com espelhos a ilusão de que as
ondas estão batendo bem ali ao lado.
Ricardo não concorda com os queusam espelhos apenas em ambientes
requintados. Para ele, uma salinha
ou um quarto pequeno, almofadas e
uma escultura ganham um realce
especial com a simples colocação de
um espelho nas paredes. Em lavabos
pequenos, daqueles em que só cabe
uma pessoa, um espelho bem coloca-
do também serve para criar uma
ilusão de profundidade invejável. E
o que fez o arquiteto Jayme Plot-
kowski em seu apartamento em Bo-
tafogo. O lavabo é mínimo, mas
luando se abre a porta um espelho
lo teto ao chão multiplica por cinco

o espaço.

chado&

Produção de Arliete Rocha Fotos de Luis Morier

De muito bom gosto as saladeiras em porcelana branca,
decoradas com palha resinada e bambu (Cz$ 520). Na
Decasa (Shopping da Gávea)

_
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 —— ^A Toque (Av. Ataulfo de Paiva, 1015) tem uma
Bstsimi grande variedade de velas decorativas com

*-i'l idclfSS v ¦ iFtik 
''" muitas opgoes em tamanhos e cores. E um

¦ 3S'j l*. presente que agrada sempre. Os pregos variam
^ .Jjc entre Cz$ 19 e 590 cruzados

/. - ' Ha«—lil^M
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Os patos selvagens entraram definitivamente
como tema de decoração. Uma opção são as
bandejas da ArteNossa (Casashopping — Av.

Alvorada, 2150). O preço é Cz$ 600

Bem no estilo Menphis, a bandeja em resina
(Cz$ 2 mil 600) e os copos metalizados e

supercoloridos (Cz$ 450). Na Carla Roberto
Línea Casa (Rua Farme de Amoedo, 118)

^¦n^E K ->. -

' « mm. . mm, ¦
JaMmi: ' I B

Sempre útil, o conjunto para patê com potinho e
bandeja em bambu e palha envernizada (Cz$ 340). Na
Decasa (Shopping da Gávea)

Para aqueles
que curtem
comida oriental,
uma boa
sugestão são os
pratos rasos em
cerâmica nas
cores vermelho
ou preto.
Acompanha os
pálitinhos (Cz$
160). Na Sign
(Rua 

"Visconde
de Pirajá, 351
sobreloja)

i:::::::i-::::i;tí»í.Íi:sr::r«jíh:!;:tji:::£::!-!• •"¦ B, • ;¦• i, üíjijj

JÓIAS FINAS DE PRATA SÓ LANÇAMENTOS NOVOS

ATENÇÃO, ATENÇÃO!!!! ATACADO E VAREJO

Os mais lindos modelos na mais linda loja do Rio. Ótimo preço no varejo e no atacado para revendedor.

(Compramos Brilhantes para atender clientes investidores).

R. GONÇALVES DIAS 89 SOBRELOJA 207/208. CENTRO
* 11 © 

252-1732 — 232-9207 REVENDA LTDA

"\

REVENDA E GANHE DINHEIRO — NATAL A VISTA

• •' V %«?.

¦ -: * __________________ 71?

NAVEGAR

É PRECISO.

Lanchas, veleiros, cataques
pranchas e equipamentos

náuticos. Para comprar ou vender
tudo isto, Nóutica ó a seção ideai

Em Náutica, a maré está
sempre boa.

JORNAL DO BRASIL
Classificados
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COMPENSADO DE
CEDRO EXTRA

(cedro misto, miolo branco/vermelho)
2,20 X 1,60

04mm  270,00
06mm 376,00
08mm  486,00
10mm  538,00
15mm 700,00
18mm 815,00
20mm 906,00

COMPENSADO DE CEDRO
(capa e miolo em cedro puro)

2,20 X 1,10
06mm  220,00
10mm 316,00
15mm 406,00
18mm 487,00
20mm  540,00

COMPENSADO DE CEDRO DE 2a
(chapas com pequenos defeitos de fabricação)

2,20 X 1,60
10mm 403,00
15mm  525,00
18mm 610,00
20mm  680,00

FORMILINE — VÁRIAS CORES
(coros atuais) • *>

Brilhante  280,00
Fosca 335.00
Texturizada 335,00

COMPENSADO DE

faveiro/amesclã/copaíba
MORCEGUEIRA/ MESCLA yí

(Chapas de primeiríssima qualidade, sendo que os
compensados de Faveiro/ Amesclã Mescla, são co-
nhecidos no Grande Rio como VIROLA).

2,20 X 1,60 tfV'
04mm .
06mm .
lOmm .
15mm .
18mm

, 202,00
. 280,00
.405,00
. 553,00
. 685,00

20mm 732,00

PORTA LISA DE CEDRO P/ARMÁRIO
(encabeçada também em cedro)

2,10X0,45X0,025  200,00
2,10X0.50X0,025  220,00
2,10X0,55X0,025  240,00
2,10X0,60X0,025  260,00

PORTA EM VENEZIANA DE IMBUÍA
(é imbuia mesmo)

2,10X0,60X0,03 464.00
2,10X0.70X0,03  540,00
2,10X0,80X0,03  620,00

FORMIPLAC — VÁRIAS CORES
3,08 X 1.25 (cores atuais)

Brilhante ....
Fosca
Texturizada

. 230.00
280.00
290,00

MADEIRAS EM BRUTO (M3)
PRONTA ENTREGA

PRANCHARIAS DE Ia QUALIDADE SERRADAS
EM DIVERSAS DITOLAS

7.120,00
6.840.00

.: 7.790.00
7.220,00
7.790,00
8.360,00
5.400.00
5.400,00

comprimento: 2,00 ml acima
larguras; 0.12 a 0.23m

PORTA LISA DE MOGNO
(encabeçada também em mognoi

2,10x0.60x0.03  ?:T:
2,10x0.70x0,03
2.10x0,80x0.03

CANELA
IPÉ
CEREJEIRA...
FREIJÓ
CEDRO
MOGNO
JATOBÁ
ANGELIM

420.00
490.00
560,00

!.JATOBA
PINHO CUIABANO

(Pinho Cuiabano serrado em 1"X12".
1 "X9", 1 "X6", 1 "X4", 3"X3") j

PREÇO
ESPECIAL j

GRANZEPE DE IPÊ DE 1a QUALIDADE
M.L ....... .....i 9,00

PAINÉIS DECORATIVOS (TRELIÇAS)
MOGNO — CEREJEIRA — FREIJO

M'.

04 mm.
15mm .
18mm .
20mm .

COMPENSADO DE CEREJEIRA
2,20 x 1,60 I

. . I

.. 262,00

.. 370,00

.. 850,00
1.010,00
1.080,00

COMPENSADO DE COPAIBA D£ 2a
(Chapas com pequenos defeitos de faòricaçao)

2,20 x 1,60 J j
1.1 Omm,u?.  ^i3k 
.IBrnnri í
18mm |
20mm j

324,00
442,00
548,00
585,00

FORMA DE CONCRETO

PORTA LISA DE CEREIEIRA
2,10x0,60x0.03 420.00
2,10x0,70x0,03 490,00
2,10x0,80x0,03 560,00

PORTA LISA SEMI OCA
(porta de madeira canela fogo, de ótima qualidade)
2,10x0,60x0,03x 175,00
2,10x0,70x0,03 203.00
2,10x0,80x0,03 232,00
2,10x0,90x0,03 262,00

PORTA LISA XAPADUR
(porta de Eucatex, estrutura em Pinus e faces em
Xapadur)
2,10x0,60x0,03/0,035  95,00
2,10x0,70x0,03/0,035 105,00
2,10x0,80x0.03/0,035 125,00

CARGAS FECHADAS DE MADEIRAS SERRADAS

EM BRUTO, DIRETAMENTE DE NOSSA

SERRARIA EM RONDÔNIA
ENTREGA: 15/20 DIAS.

2,20 X 1,10 I
10mm 366.00
14 mm 522.00
17mm 648,00
20mm 765,00

PINHO DO PARANÁ 1° NACIONAL (ML)
(tábuas sem defeito e sem nós, comprimento médio

4,00 a 5,40 ml)
X 2" 12,00

1" X 3" 18,00
1" X 4" 24,00
1" X 6" 36,00
1" X 9" 54.00
1" X 10" 60,00
1" X I 1" 66,00
1" X 12" 76,00
3" X 3" 57,00
1/2" X 12" 38,00
3/4" X 12" 57,00

EM BRUTO OU APARELHADO

PINHO DO PARANA 4a RIO (ML)
(tábuas com pequenos defeitos e alguns nós, compri-

mento médio 4,50 ml)
1" X 6" 25,00
1" X 9" 37,00
1" X 11" 46,00
1" X 12" 50,00
3" X 3" 37,00

LAMBRIL (M2) 0,10 X 0,01
(peças compridas, não são pontas),PE  .195,00

CEDRO
SUCUPIRA
FREIJÓ
CEREJEIRA

...195,00

....195,00

....195,00

....195,00

PINHO CUIABANO/CASTANHEIRA/
GOIABÃO/CAXETA/ARAÇÁ (ML)

(e todos os outros tipos de madeira de lei, comprimen-
to médio 4,00 ml)

1" X 4" 8.40
1" X 6"  12,50
1" X 9" 18,00
1" X 12" 25.00
3" X 3" 18,00

GRANDE VARIEDADE
DE PORTAS E JANELAS.

COM UM PRECINHO QUE NINGUÉM TEM.
itir 7* rL'-'Wr
WiS

mm

©II!

j ¦ n

II

PREÇOS: F.O.B. (M3)
IPÊ
CEREJEIRA
FREIJÓ
CEDRO
MOGNO 

VEM PRA QUEM TEM MESMO.

IMPORTANTE: Além destes preços aqui à vista, temos várias modalidades de crédito

CARTÕES DE CRÉDITO: ELO, CREDICARD, CREDICARD PLUS, AMERICAN EXPRESS, AMEX PLAN, NACIONAL,'

DINER S E CHEQUE ESPECIAL FININVEST.

— JACAREPAGUÁ: Estrada Mal. Miguel Salazar Mendes de
Moraes, 1.487. Tels.: 342-9806 — 342-7638 — 342-3796 Srs.
Oswaldo — Pedro — Roberto

— BONSUCESSO: Rua Eudoro Berlinck, 10 Tels.: 260-3590 e
590-4646 Srs. Luís — Mendes — Francisco

— BENTO RIBEIRO: Rua Carolina Machado, 1.352 Tels.: 359-
3274 e 359-4902 Srs. Lira, Luís, Augusto

— MATRIZ: Oswaldo Cruz Tel.: 390-5654 (PABX) Srs. Sérgio —

Abraão

ELES ESTÃO Al, PARA LHE DAR AQUELE ATENDIMENTO CORDIAL E AMIGO
bshí

i
1" X 3"  18,00 

|jQp g
1" x 6" "1";t;;;;;;;36;oo iSj: Ifes S
1" X 9" 54.00 1^9' I ' 

yir
1" X 10" 60,00 2§gl JfPv, M \1" X 11" 66,00 iCOl'i fkl ¦XfW' <1" X 12" 76,00 jE fer'* cn3" X 3" 57,00 <
1/2" X 12"  38,00 J 9

EM'B'RUTO OUAPARELHADO f~\ V \

PINHO DO PARANA fiM) IS) / I / |
3a CONSTRUQAO (ML) I.im §
(tabua com alguns defeitos e varios nos) flff §

1" X 6" 9.50 .WW CL

1" X 8" 12,70 /I '
1" X 9" 14,30/^Hlf 1P§'v\
1" X 10" 15,90 WJ 'p
1" X 12" 19,00 V 

Y&L

IPE/VIGAMENTOS (ML) i
3"xi.5" i9.oo iprr/nsw ^/VVs ~
3" X3" 38.00 iTA ?t
3" X4,5" 57,00 I "sJ'M 5
3" X6" 78.00 W
3"X9" 138.00
3"X 12" 185,00 I

j

sem|re POR UMA amizade maciqa. J
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8 o Casa & Decoração o domingo, 14/12/86 JORNAL DO BRASIL

? programação psi-'o por pediatras e

de lei, toda pintada a
i íitôxics e tratamento

io de náilon de primei-
ias de ferro galvani-

não possui arestas de
passam ferir a criança,
dor garantia de 3 anos

quemais
íem e desmontagem.
IS oferece:

30 (ALT.)
30 (ALT.)
75 (ALT.)
(terraço panorâmica)

to (telhas plásticos).

ft JO /I/At

g 

~~— —~ ^—

rinquedos em

BRUMQUEMASS ó decorativo, por suas
coras vivas o sois deôigreer moderno,
comipacto © funcionai, sendo a "setasa-
çâo'" quando em:
JARIDSE^S, MOTÉIS, ESCOLAS, CLUBES,
PLAV-GROUNDS,
PRAIA, CAMPO,'
SÍTS-DS, PRAÇAS, ETC.

- Trapério
- Argoles I
- Caua do Tarzan
- Escorreoodor
- Esceda Horizontal
- Caixa de Areia
- Gangorra
- Arçolas II
- Vai-vom ou Cavalinho

10 - Balanço I

11 - Terraço Panorâmico
12 - Articulador Vertical
13 - Balanço II
14 - Balanço p/ Bebê
15 - Escada de Cordas
16 - Escada tipo Marinheiro
17 - Balanço do Pneu
18 - Corda de Escoteiro
19 - Cano de Bombeiro
20 - Barra Fixa

ENDEREÇO: R. SERVILHA, 60/80.
Com. Soares — Nova Iguaçu — 2f (021)768-2134 • 325-8732

NEGRISKO - Ind. e Com. de Artefatos de Madeira Ltda.

l/y 
iWllUr^f fk! / \// / Jr /\K Pl^fc.TT j Irfl M \{ j*\

<f-^ X
PRODUTO PATENTEADO

Peanuts
CHARLES M. SCHULS Garfield JIM DAVIS
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bbant pabker E johnny habt
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MAUROO DE SOUZA
Cebollnha  mauricio de souza noracio 
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JORNAL DO BRASIL 

Embutkias, soltas, divisbrtas, wnjugadasU i-
. VP -^1 

EST AMI ES com armirio#, p/quartos da adultos :« _ <f\ if 1
O e crianyas, o/saias, IMny^totecas, conjuntos de som... | I |

portas e tone las, acoplados c/ estantes... l I • Venha COIlferir k

j| plversosbranco ou 
I nOSSOS pre$OS \

MM II I IIH HI III! M 11111 

"llI

DSSQUt VOGUE e faqa orqamentos sem compromisso I

Leblon — Ataulfo de Paiva, 19-F. Tel.: 239-5195 V. Isabel 
— Pereira Nunls, 395. Tels.: 228-1992/254-5637 I

Copa — Barata Ribeiro. 194-J. Tels.: 542-2698/541-8447 Leblon 
— Ataulfo de Paiva, 80-B. Tels.: 259-8397/259-0545 I

Bafra - Casa Ishopping iErJre°^rTe,our Tels.: 325-9837/325-8588 Copa 
- Barata Ribeiro, 399. Tels.: 256-5150/255-7849 I

Centro — Buenos Aires, 85. Tel.222-2134 Tiiuca 
— Conde de Bonfim, 80-B. Tels.: 234-4788/234-5775 \

MiM,

Mm

mêt.
mm

'-'te^aS

WÊM

ISSHi
Wíi 

¦

• s&Sami$s
[uriiuitT

WrrníS;j
«te naval.

a r, irrr Embutidas, soltas, divisória», conjugadas

EST AMTES 00111 armários, p/quartos de adultos

e crianças, p/salas, llvlngs, bibliotecas, conjuntos de som...

• Direto da fábrica

• Garantia total por
6 mesesí':£?

. «B1 : vkDSNf* Embutidos, soltos, nichos, divisórios sob ou

ÊkIR>ftfiAHiOS sobre portas e lanelas, acoplados c/ estantes,
fòrsos «atói^mosTporbs c/frisos, espelhos, molduras, branco ou

portas em cerejeira. .

• Venha conferir
nossos preços
e condições

MSÊÊÊ
- '/

.¦.'VV:

PÍIÍ1Í
mm

PEÇA A VISITA DE NOSSO PROJETISTA

UMA

Leblon — Ataulfo de Paiva, 19-F. Tel.: 239-5195

Copa — Barata Ribeiro. 194-J. Tels.: 542-2698/541-8447

Barra - Cosa «shopping Tels.: 325-9837/325-8588

Centro — Buenos Aires, 85. Tel. 222-2134

iip moveis prai
V Isabel — Pereira Nunes, 395. Tels.: 228-1992/254-5637

L;b,on 
— Ataulfo de Paiva, 80-B. Tels.: 259-8397/259-0545

Copa 
— Barata Ribeiro, 399. Tels.: 256-5150/255-7849

Ti jucá 
~ Conde de Bonfim, 80-B. Tels.: 234-4788/234-5775

JORNAL DO BRASIL
domingo, 14/12/86 o Casa & Decoração o 9

EM
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Fábrica: Av.Itaóca, U$5 -Bontucesso.
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' CNM REDOMM — Plwa M MfaataflM.

CNM SOU— CM caid*a n»l Tet 265-135feu Ml-
JMi

. CMKSOUim—CtakMiatuMooiMi piattM iwwòa Crt ÍJ00Í0
HzS-tUO - Taaia iu WUau.
cmt-kpalmWlfor Mt cortaade na m 7#' m* M IM-lOSiMct

TOLDOS E
COBERTURAS

EJTMTB — Be» ceajuate wade
(rtiOOJIO tntar UM» 53J-J2M CKdaespadai pw qwte ai0kt.

FAZENDAS
COLONIAIS „

EM RESTAURAÇÃO
Vendo excelente mobília

Jacarandá, qto estilo D.
João VI toda entalhada em
8 peças. Tel: 226-6503.

. "" EM ALUMlNIO, I
CANALHTA I

E COLONIAL I

:
Toidos Comerciais I

 e Residences ¦

' ' I

ORÇAMENTO
594-4774 :

592-2908

LAVAGEM
NO LOCAL

Carpetes, estofados, tape-tes, etc. C/ou s/tinghnen-
jos. Tapetes soltos Corti-"nas, etc"Seivlços com a garantia

LIMAX— T: 351-3199

:CMNM0—CM nina asam perfeita1 MMda tntar CSda533-2221
PJCW-fcwueabelepnuno Mi 256-6972.

COLCHA DE RODA KKtDESTMA' l,7(klÍ5 m Ma. Paitic«ler«aade porOU MOJO t* 235-5490 I 521-221^
COMPRO TUDO —
Móveis antigos e mo-
demos. Do lar e escri-
tório. Cubro oferta. Re-
tiro já. 285-1148/265-
3309/285-0545, .

CASA

JÚLIO
Lavanderia mais
antiga do ramo.
Especialidade ta-
petes e cortinas.
Tel. 295-0258

GRUPO É5T0FA00—Tocto «Ia pura, saftda 3 hipraa c/2 pato. c/ilmof. aoNavVala 25 mil «de. «mil 267-2328.
JARRA DE COSTM. — Basear* cor robliadlnlma vak 12jOOO «da. 3.000 Tj 2S7-2321
MESA K VtOBO — Co» W cadaina-pdiwbmIIiqi titaUdfl ndnz MmtAibranco Tafc 583-42» C4 1.500,00.
MESA DE com» — 120 I on Mespeto fua* C4 2Ü00.00 TeL 264-4124rãreã a» 253-2537 lar coanM SMrta»
MESA REDOMA ANTHA — Madeira Lal1,50 iMtn ditaaba pis toraaadoa I adital; 717-9906 Nterii.

CASA

JÚLIO

pw»p

wTSrageme
Restajirasao de

toutros.
Conf^Soe

CortinasUvageir

295-7830

PAPEL DE
PAREDE

VULCATEX
Formipiso, Cortiça-
pisos, Vulcapiso, Pa-
viflex, Decorflex, Vi-
nalite.

¦ Ò melhor acaba-'mento pelo menor
preço. 10% de des-

• conto só este mês
CONSULTE-NOS •

, AINDA HOJE
> 222-5870

:: 242-1765
. 252-7042 .

RUA

Passe o Natal na rua que tem os móveis

que até Papai Noel gostaria de ter em casa.

V Si
. vW

A RESPOSTA CONTRA Ò CALOR E A FUMAÇA.

MANTÊM A TEMPERATURA SEMPRE AGRADÁVEL
VÁRIOS MODB.OS. UM PARA CADA TIPO DE AMBIB4TE.

Assistência Técnica Permanente
Garantia de 2 anos

À vista,financiado, c. crédito
Exclusiva chave dè Controle
Eletrônico

Centro: Rua Vinte dè Abril, 28 — Lf D. 242-6177/ 242-6176
Z. Sul: Rua Djalma Urich, 110 — SI. 213 287-7438/ 267-8442 fcOli í | III I líl lUÍHwil I

: If. -f^V-Eacovado ifaj
/SCooT- Esmailadas//
If'iQI ~ Cobtetoo/jL(1 // ilnl ou MarWisdo
k-msm I

. ff V 232-9299 'W
| //R.do Lavtadio,

SA1AMNTAR RENASCENÇA—Todatiaba-Itiada com pi multa linda. Toda m»"ra. Vih 120 mil vdo 45 mil 267-21
SCAXPM BRANCO — Aberto atráj —
hKb SS cm — now preço C4 150,00.Falar c/Ddulce Tel: 25MÍ96.

VENTILADORES DECORATIVOS
REGULADOR DE VELOCIDADE

HELICE DE MADEIRA OU ALUMÍNIO
COM OU SEM LUSTRE T

( • i
V

Exposição e vendas
CRJ — COM. RIO MÁQ.

EQUIP. LTDA.
Rua Me*ico 41 Grupo 60?

s
262-6619
262-7374

d>tefexfá~
Scotchgard

AnlI Maoctua p«ra Tacldoa

Impermeabilize seus estofados com
total segurança por Aplitextil Firma

autorizada pela 3M.
O único anti-manchas de renome

Cuidado com as imitações
Reforma de estofados em geral

Orçamento s/compromisso
Reservas - Rio S 331-8756

Niterói ® 718-5197

20% ABAIXO
IDE NOSSAI
fclâBBiA .1

APROVEITE AS LOUCURAS DA FÁBRICA SOMENTE ATÉ 19IDEZ
DIRETAMENTE DE SANTA CATARINA!

PERSIANAS
GRAJAÚ

C0RT1HAS DC V^-<r—-v—fPAJHtl |
C0RT1NAS OC

CO«TIH« —r:" iAPONESASPtRSUMS
"SB"
TWUCS PARA

C0RT1HAS
SMfONAOAS
VtSORAMAS

• 208-9198
RUA JOSÉ VICENTE 100 A

GRAJAÚ-RJ

C0RTHA RENDADA — Com fono cor bealtura 2,75 latnra 3,00 Ct) 1J00.UTrtar mm Tanii Fona 536-5246 (com).
CORTINA TECIDO MGLES — 3x3 300auzado An»ym pety Balbé Rua PaulaFraitu 32 apto 707.
E3TOÜ0 ÍJO^OM - Cristal Indi moi-duri. Vale 2-500 vdo. |bC41Í0C Urfinta267-2328. 4

/W
CORTINAS

^¦TAPETES 

E TECIDOS

^¦PARA 
DECORAÇÕES

258-4876 — 222-4105
Faça-nos uma visita a verifique nossos preços

^^ExposIçjLo^/enda^^^

mi
M VÊ&
«í pAf-j
M2>
fiwLi.fi U j

^ Kl. N S COPACABANA. 581 L| 346 • TEL.. 257 9996 (CENTRO COMERCIAI CORBaWNA,
R. VISC. PIHAJÁ. 580 SUBSOLO B2 TEl.: 239-6547 (GALERIA VITRINE IPANEMA)

«wniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!inv

Acabe com'o seu problema del
i<L/t 

(gordura 
e fuma?a em sua cozinha

Fabricamos e instalamos coitas e exaustores
residenciais, comerciais, industriais e para
churrasqueiras. Aço inox ou esmaltados,

tradicionais — tronco plramidais —
sob medida

ASSECO/Asses. Comi. e Indl. Ltda.
Rua Barão de Mesquita, 891/ Lj. 7

(Tels: 571-7398)

1.100.00 650,00
I © @0
590.00 300.00 205.00 155.00

QUAISQUER QUANTIDADES-SEM INTERMEDIAR^

OS MELHORES

faSutmjos
301.06 508,00 381.00

RIO DE JANE IRO: RUA DO SENADO. N." 259 TEL,: 231 0456

Sente antes

de ler este

anuncio.

^mgarnglSà

' 
mMBMw

fmmm
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r
tfrfjpipf,

m iw#W!S
> á' •1^

éz-' '¦? ¦. ksJS®*--
tw. * ¦ ¦: > >. •
sáiS^"

Se voei nâo estiver aentado num sofá da Rebecca,
prepare-se para levar um susto.
Susto quando descobrir que qualidade, conforto e bom gostotôm lugar reservado nele.
Um susto eo saber do preço e das várias opções de estampa.
Susto em conhecer os outros modelos para vocô cairsentado de felicidade.
Agora, se você quiser cair sentado de novo,
vá ver de perto toda a linha de móveis da Rebecca. móveis

Rua Honftrlo, 1341 • Caehambi -f$J
Tel.: 201-6445

Venha 

:f* 
.

ver um showde

preço 
e c(U3liu3w

Armário Embutido Guelmann
em laqueado branco liso com
8 portas, com os seguintes
componentes:
3 tubos de cabide, 2 gravateiros,
4gavetas, 2 gavetões,
1 calceiro e 5 prateleiras.

CzS 8.883,00
OU

3 x CzS 2.981,00
Outras opções em mogno, cerejeira com veneziana,

treiiças, reta e circular.

Hércules. Sempre a melhor cozinha.

hercules

>284-8142S>

COMPENSADO/FÚRMICA
01 armino da 1 porta01 armário òe 2 portas01 gab«nete para fogão01 gabinete òe 2 portas01 nicho para depura dor01 gabinete de 1 porta

Projeto
e instalação

grátis

CzS 6.762,00
OU

3 x CzS 2.254r00

W!I0$
Planejando Cozinhas, quartos e banheiros

Rua Conde de Bonfim,63 • Lo/a A ¦ Tijuca • RJ.

C0IFA ELETR0STATIC A | 
"tecnológica

SEM MANTAS
SEM DUTOS

ELIMINA FUMAÇA
CARVÃO E OBRAS

EM PROMOÇÃO

PLANTÃO SÁBADO ATÉ 12H. I 2 vezes S/frirOS

R. Barão de Mesquita. 891, Loja 14 Tel — 591-4044/ 248-0582

o i: r'

Al/H TELECOMUNICAÇÕES
MlVU E SEGURANÇA LTDA.

^Graber

i
A SOLUÇÃO DEFINITIVA

CONTRA VIOLÊNCIA
SISTEMA GRABER DE

SEGURANÇA W 700 (SEM FIO)
TECLADO DIGITAIS' _ (CÓDIGOPESSOAL

^INVIOLÁVEL)

SIRENES

vv>

UNIDADES DE PflOTEÇAOSENSOR
n INFRAVERMELHO' SENSOR DE ABERTURAI / SENSOR DE IMPACTO

CONTROLE REMOTO
(RADIO DE PÂNICO)SILENCIOSO EAUDÍVEL

(021) 233-4988

| SEDf ESCRÍTÓMO: AV. VENEZUELA. 77 GR. 815. 817, 819, 821 a 823 RIO — RJ

COIFAS ELETROSTATICA
/âiiiu*&7iTf aletron

ELIMINA A FUMAÇA, GORDURA E DEMAIS IMPUREZAS,
9 Y Innaie e/i..roe ATRAVÉS D£ FILTROS METÁLICOS COM VIDA ÚLTILL K iguais 5/juros raMANEKTEi SOUTOS, MANTAS, CARVÀO E OBRAS.

Plantão Sábado
Até 12H

Tijuca — R. Barão de Mesquita, 891
Loja 7 Tel.: 571-7398

m

~~ EM ALUMlNIO, I
CANALHTA I

E COLONIAL I

Toidos Comardais I
 a Residenctais ¦

' ' ^ I

rm

FFh

e

o

? 

s

Al/n TELECOMUNICACdES E
MWU E SEGURANQA LTD A. 

j

|:| |
ASOLUQAO DEFINITIVA

CONTRA VIOL£NCIA
SISTEMA GRABER DE

SEGURANQA W 700 (SEM FIO)
, TECLADO DIGITAIS

(CODIGO  UNIDADES DE PROTECAO\ \ PESSOAL SENSOR
i nnri \ \|NVIOLAveli I m INFRAVERMELHO\ SSR \ \ L^EL) I W ,PW Ifj SENSOR DE ABERTURA
I 1^3 J 

SENSOR DE IMPACTO

|H&j^ . CONTROLE REMOTOft (RADIO OE PANICO)
BHSIRENES VJS 

S""AUD!VEI? E

(021) 233-4988
cynf ESCRrrdfUO: AV. VENEZUELA. 27 GR. 815. 817. 819, 821 a 823 RIO — RJ

SQ

LETI

A
o

R

Q



JORNAL DO BRASIL
domingo, 14/12/86 o Casa & Decoração o 11

QUE SUA PORTA SOCIAL

Temos colocação própria. Consulte-nos.
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TUDO PARA

SUA

CONSTRUÇÃO

E CONFORTO.

FACILITAMOS EM 3 PAGAMENTOS.
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ENTREGAMOS EM TODO 0 GRANDE RIO E REGIÃO DOS LAGOS.

VENHA CONHECER A NOSSA EXPOSIÇÃO DE PORTAS.

MADEIRAS ESTRADA PADRE ROSER, 233

MÁ li 
VllA DA PENHA

¦9 (Junto oo Largo do Bicão).
PBX- 391-1365 — Rio.

O SALÃO DA CONSTRUÇÃO ESTACIONAMENTO PRÓPRIO.

># 
1y

aBREMiai

mmm

FABRICAMOS CERÂMICA PARA PINTURA PORCELA-
NIZADA. TAMBÉM FORNECEMOS |Á ESMALTADAS.
ALÉM DE POSSUIRMOS UMA GRANDE LINHA DE
PRESENTES PARA ARTESANATO: PIERRO, BISCUIT'S,
KIT'S PARA BONECAS, ABAIOURS LAQUEADOS SO-
MENTE BASES OU COMPLETAS COM CUPULA.

LIGUE JÁ: 351-5278

BB

?

ESCALA RIO CERAMICA LTDA.
Estrada do Campinho, 369 - Campo Grande

A SÓ CHARM ARTE CERÂMICA LTDA
Rua Alice Tibiriça, 112 - Vila da Penha

VE^Vu CAFÉ
toM^qsco

SEU PROBLEMA É ESPAÇO?
AQUI ESTA A SOLUÇÃO

Escada em
Caracol

Projetamos
Fabricamos
Instalamos
Reta, L, U
Chapa lisa
Ferro Fundido
Revestidas em
madeira

Orçamento sem Compromisso
MARINA - ArtsUtoi da M«t»ll Ltds.

Rua Potorl, 14 - E«q. Vlw. d« Nltoról, 700
(ao lado da Red Indlan)

TEL.: 264-1667 - 264-3870

A ARTE

INVADE

SUA

CASA!.

BLINDEX

O 
ESPELHOS - VIDROS

CRISTAIS
RIO CRISTAL

Rua Visconde de Pirajá, 646-B
TE LS.: 239-4595 - 259-6647X

.^^Messxsbbk

¦

LAVAGEM NO LOCAL
CARPETE • TAPETES • ESTOFADOS •A SECO NO LOCAL EM 2 HORASFacilito o Pagamento Papel do Parede — PisofórmicaKING-TAPE-LTDATelefono 571-7997

DECORAÇOES
Papel de parede Vulcatex, Vulcapi-

so, Vinalite, Pisofórmica, Decorflex, For-
mipiso. Pinturas em geral.

Solicite orçamento.
Tel.: 220-3791

TubeOSam

WSTICO 
.c, ice."ooebno Ussico0°

BEKTOLOSSI
Móveis:

, r j
j COZINHAS PlANEJApAS ;

ProJétòeprçámOTtòlsèrficorriprornis^rl
Rua preieito ÕIímpio tle Melo Í.105 Loja fÂ"1I * 284-^2294 <i 264-3407 H~~ :

F ÊSTÕFÃDÕR
REFORMA DE

ESTOFADOS EM GERAL '
ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO. DAMOSREF. TELS: 280-1405 e 255-1732, JURACI.

Rodovia Amaral Peixoto, km 24
Tel.: 735-1100 -

(A 400 metros do Trevo de Manilha)

MAIOR FÁBRICA DE ESPELHOS
ORÇAMENTO SI COMPROMISSO

SOLICITE A VISITA DO VENDEDOR
Colocação em resid. e obrai» • Vidros
Box e portarias • Cristais

Lapidaçáo/Bizote • Espelhos
Reaspelhação • MoldurasTampos para mesa até 20mm

"CASA MIRANDA
VIDROS E PAPÉIS LTDA.

R. Costa Loto, 345' 367 — Triagem
NOVO TEL: PBX 264-5794

ESCADAS

CARACOL
FERRO E ALUMÍNIO
» ESCADAS CARACOL

aox • PORTAI
JANELA* q PORTASPORTÕES BCGRADES AÇO
BANCOS P/JARDINS

VENDAS À PRAZO
Celso Araújo Teixeirabid. Com. lidaRod. Amaral PoUoto, Km JTribobA
701-0531 701-581/

PISO FÓRMICA
Cz$ 180 o m2. Vulcapi-1
so Cz$ 235 m2. Cortiça
a partir de Cz$ 100 o
m2. Tel. 594-9043.-

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei-1
ra de 8 às 19 horas

À VISTA
COMPRO

TAPETES PERSAS
256-2919
542-4320

•: 
ANTIGÜIDADES

— COLEÇÃO
Vende-se coleção do mais alto gabarito Ermida Barroca
toda trabalhada com anjos volutas e pintura de época.
Trinta imaginárias mineiras de vários tamanhos sendo
quatro do Aleijadinho.
Ermida Dom João XV, entalhada e pintada — cômoda
jacarandá encrustada em marfin — mesa meia lua porta
gomil encrustada com marfin jacarandá — cômoda e arca
jacarandá encrustada formando conjunto — mesa dois
metros Jesuíta pés trabalhados — armário de dois corpos
— mesa jogo de xadrez encrustada —mesa jacarandá
com saias dois metros — dez mesas de vários tamanhos,
de uma tábua só — armário grande mineiro pintado com
flores — relógio de coluna pintado com flores — escafan-
dro de cobre — três carrancas — três ancoras — dez
bacias de vários tamanhos, de pedra — sessenta pedras
Mó, vários tamanhos — escrivania de viagem — cofre
esmoleiro — cinco arcas barrocas —¦ sofá jacarandá
encrustado — sofá Luiz Felipe — estante barroca — três
cusquenho século XVIII — pinturas: Mabe, Clóvis Gracia-
no. Inimá, Rebolo e outros — Todas peças são autênti-
cas, podendo ser espertizada: guarda-se sigilo absoluto.
Dá-se preferência a quem se interessar por toda a

CAS» HW AdULOGO/tHGirM. CAIXA TTTA-MO — Fundo aço vidro «fira pulseiraemborroctoda na «nlalafani 2.600.270-6529.

coleção.
Savassi

Caixa Postal n° 3291 CEP: 30.130 — Agência
MG.Belo Horizonte

MESAS BOTEQUM AMIGAS ¦
italiana par 5.000,00 mudo uffMta 274-5777

¦ ¦ ¦ •v.v.v.v.v a a ¦

MESA — Cantral a lataait m muno Imadco oomdda. Tamanta da centrei
90 í 90 atilo colonial. C/arfDlas. I2500,00.

¦COMPRA-SE ¦
MÓVEIS ANTIGOS
PIAMOS MJPIEX E|
¦utuos. paoo bem
1228-82291

TAPEIE PARA SAIA 3 METROS — DlamriniwtD a 2 matas do larfum cor da |ireil, Hum mil ciuadoi TaL 265-9110 D.

QUADROS ANTIGOS E MODERNOS

NACIONAIS E ESTRANGEIROS
• CONFIE EM GALERIA ESPECIALIZADA

PARA OBTER MELHORES PREÇOS

Maurício Pontual Galeria de Arte
R.. Maria Angélica, 7 • Jardim Botânico • RJ

Tels.: (021) 288-2997 • 266-6247 • 227-5810

1H0WC VDMEU» E PttTO AMERICA-NO — Mínimo 1.800,00 na amMefraTH. 205-6000.

I 

VDOO BAR NOVO — 2 peças, arai a
pnW da aistal, local fl BlMoiri ipa-
w 45000 Tratar d lao t«fc263J72t H. |com.

COMPRO
MÓVEIS

ANTIGOS
858-4903

VAN ART ANTIGÜIDADES.
COMPRA

Cristais, relógios de parede, estátuas e
colunas de bronze, marfim e mármore,
pratarias, bonecas, Gallé etc.

Tel: 222-2315

aO
VENDO — Móvais usa-
dos para daaocup. lugar
arm. comuna • duptax,
camas, mas as, cad. bali-
chaa, aatantaa, ootchôas
a multaa outraa paças.
Fácil pagt* a carrato. R.
Banto Lisboa n» 17 Ca-1

2 CADEIRAS ANTIGAS COM BRAÇOS —
Madoin Ui pncba colocar «ima 1200717-9908 Mtarti. 

COLECIONADOR COMPRA
BONECAS ANTIGAS

Cabeça de biscui francesa de boca fechada PAGO
ATt Cá 36 mil cabeça de biscui francesas de
boca (adiada corpo de pelica braços de biscui
Compro também alemães
PAGO ATÍ Ot 40 mil ^
Av. N. S* COPACABANA 435/1208 "

4 MOOUIDS EM 1—Mosa «m pliws s/u»
Mdl transporto C4 2.500 Tal: 71M224
Rua Sto Joio 232/303 IMrii - Contra.

TAPETES PERSA
FAMÍLIA vendo 1 grando, 2mód. 2 peq. 1 passad.

BOM PREÇO
255-2453

^1 Quadrog Antigos
l&ÜI Compro

>;}| Objetos de arte — ColeçOes
ANTIQUARIO DA ATLANTICA

Av. Atlântica, 2364 - Tal.: 215-1494

I
cruj

J

COMPRO RELÓGIOS
ANTIGOS — Parede
cJ 2 ou 3 furos mesmo
c/ defeito Resolvo
p/tel. 252-1700 e 232
1336.

COMPRO
QUADROS
ANTIGOS
867-6040

LEILÃO DE

ANTIGÜIDADES

E OBJETOS DE ARTE
• Estamos captando peças p/ o próximo Leilão de JANEIROaté o dia 20/12.LEILÃO DIAS: 5-6-7-8-9 de janeiroVenda suas peças p/melhor oferta. Porcelanas, tapetes, pfàta-rias, cristais, quadros bronzes, marfins etc.
Rua Arnaldo Quintela, 106 — Botafogo
tels: 541-0396 e 541-8693

xuTBODOitismcoe

no
A ADÃO COMPRO — Tv cor
preto/branco som 3x1 pago1.000 a 4.000. Freerer ató
2.000 Tel. 260-2648.

ASPIRADOR PÓ—Supor potmta 180m*/ti,novo leve pequeno si Iene. robô deslizante,lindo se ver compre 3.700.00 287-4464.
BARBEADOR PHIUSHAVE STECIAL — 3Umlius rotitivis elnda ni embalagem
preço do ocasilo C4 1^00,00 235-5087itaro.

COMPRO
TV COR TV P/B
VÍDEO CASSET

Gel. máq. lavar, cos-
tura, acordeon, apa-
relho som. Utiliades
diversas.

222-3451
252-7060

COMPRO'
TV COR

. TV P/B
VÍDEO CASSETE
Gel. máq. lavar, cós-
tura, acordeon, apa-
relho som. utilidades
diversas. — —

888-3401 ~
8BS-7060

COMPRO TUDO
242-0416

Tv cor, acordeon, "som,
máq. escrever, discos LP,
roupas homem, pratas,miudezas, louças/ cristais,
rei. parede etc. Telr222-
1683.
ENCERADEIRA ARN0 — Uma escova furv-donando marrom 500 cruzados Só a vistaem dinWn Fm 256-3830. -

F0GÂ0 CONTINENTAL 2001 — 4 boca»
pouco uso quinhentos cruzados Tr. 772-0259.
GELADEIRA — Brastamp ótimo estado
azul vendo por Cz$ 1.500,00 ver Rua
Alexandra Gasparoni n8 315 apt° 301Marechal Hermes.
GELADEIRA — Pint. CZ$ 500.
c/tinta contra ferrug. Tr. Borra-
cha CZS 300. T: bairros. Tel,
257-4422 Sr. Luís.

COMPRO TV
A COR 

"

E SOM 3 x1
Mesmo c/defeito. Pago
de 1 a 3 mil. Resolvo
por Tel.

232-1336
— 252-1700"

QUADRO A ÓLEO — Comprosomente do pintor Lu na dcertificado aut. p/ pintor ano1967 pago ató 37 mil. EuniceAmaral. Tel: 281-7229.

ANTENISTA
Instalações, extensões e regulagensIndividual e coletiva p/todos canaisAntenas especiais p/locais de difícil recepçãoOrçamentos sem compromisso •*—
25 anos trabalhando SP e RJ.

TEL: 542-3717/ 224-1151

OZONIZADORES
Consertamos qualquer marca, com peças

originais de fábrica, com garantia total (atendi-
mento domiciliar) Ends: Rua General Caldwell,.
205 a 213 Lojas A e B. Centro RJ. 221-4228.
222-3098 — Rua Jovelino de Oliveira Viana'105
s/ 205. Alcântara — Sáo Gonçalo. 701-3348.

com filtro
ftletrostático cheminèe

detrônica^
Eliminaf
Gordura
Cheiro
Fumaça

Sem dutós — sem mantas — sem quebrar paredes
ORÇAMENTO E INSTALAÇÃO GRÁTIS ^ Ana tt\AO
R. BARÃO DE MESQUFTA, 891 LOJA 02—TUUCA (ST ZU0-/U40

1IL
BIOMBO CHINÊS — Soe. pas-lsado. Laca e madre pó rola. Verv |do Cz$ 80 mil. Tratar pelo Tel:322-4058 ou 286-3758.

COMPRO
PAGO NA HORA

ami

<J)iicJxeU
•Jintigüicl

R. Constante Ramos, 93
Estacionamento próprio

S 235-3375 (PABXlw
À noite e aos Domingos I

¦BB°
|sIB

|

m
I

ANTIGÜIDADES
COMPRA-SEMÓVEIS. TAPETES ORIENTAIS, OBJE-TOS DE ARTE, JÓIAS. CRISTAIS, BRON-ZE, PRATARIA, LUSTRES. ETC...

AMAURY TORREÃO
Tel.: 227-3905(Atendemos á noito o aos Domingos)

TAPETES PERSA
A HAMADÂ ó firma espe-aalizada Lava/conserta per-feito (Orç. grátis) COMPRA

256-2919

fCQMPRO quadros!
Nacionais e Estrangeiros

Pago à vista
'pfflOTiussãÀ

AM18®5J5®A!B®í51
Rua Constante Ramos. 93-A

S 235-3241
Atendo todo o Brasil

| ARMA — Colecionador, vendeuma pistola marca LUGGERALEMÃ, calibre 9 mm. datadade 1917, toda original em por-feito funcionamento 590-3283.

TAPETES
PERSAS

Vendo em excelente estadode conservação.
Tel. 294-2476

'jtiVT' 
instala COIFAS

l^^v^ « COLOCAÇÃO DE DUTOS
MANUTENÇÃO
VEDAÇÃO PERFEITA

TEL.: 270-8262
FIRMA ESPECIALIZADA

DUTOS PARA QUALQUER TIPO DE COIFAS

COIFAS c*(Sm a i:\c ia si\,\
I I I A I II I RO Dl SCARl .W I I

EXAUSTORES PURIFICADORES
AÇO INOX E DIVERSAS CORES

O MELHOR PRESENTE
Fácil manutenção • Sistema usedito t exclusivo
Não precisa de limpeza de quadro • Evita acidentes
Fácil dc ser troc«do • FácU df ser encontrado
Fabricado com polyestcr branco

COMPRE DIRETO OA FABRICA
Fábrica; Rua Dnimond, 93, Olaria
Loja da fábrica: Rua 7 de Setembro, 98 -
Sobreloja, 207 (PABX): 270-8262

Só CÒFANOX tem uma TELA FILTRO DESCARTÁVEL que você troca em um segundo Sem sujar as mãos:isH^
I GORA SIM!

Tela filtro descartável

B1

It ' ^-.i

Bl



! rHlil3MI$fl SEMENTES CULTIVAZ f 
ouvhra maia . | ^ pcnR&S SAO TOME: UUlilllAlUyUUl^U GRAMlNEAS: Brachiaria Decumbens, Humidicola, Ruziziensis, 1 MATERIAIS DE CONSTRUQAO IRLANDES jg 

rtUriHd OW IVMC 
gj

50% DESC. P/ LOJISTAS Brachiarfio, Coloniao, Tobiata, Jaragu^, Gordura. Set^ria — promocAo do dia. Tinta neve mar do CzS 48.50 p/ Faga a alegria dos seus fil niDCTA ft AC !!A7BF\A£ ^
E REVCNDEDORAS Gramas p/jardins e parques. 45.10 - Pias de fibra do 1.20m de CzS 450 p/400.00 - filhos neste Natal. Lindos • UIKEIw UAd JA41I1/M9

(+10% DESC. A VISTA) ^GUM'N ntelkr^l^* ^ ?e ;/; xa^C MAC rnorr nr it
tO/fUl/<M DIAS P/PAGAR DESPACHAMOS PARA TODO BRASIL pregos especiais Temos oonex6os gerais om PVC Agua Tel. 342 1078. - . TEMOS NAS CORES BE" fl' „/A~r ™™ Esc: Av. Joao Os6riO. 10 riz. querozene. enchada c/cabo. vassoura do pia?ava. p6 fcs| nc d ? A K io a n n Ao a rCT30 DIAS PARA TROCAS - . . inlqRi oq/iqnq de cabra. pi quadrada. base para concroto. cinto do VENDO20VACASQmOLAN- iff GE, BRANCA E ROSADA.

Silts — Vestldos — Blujas — Cilfas — Conlunloi n-n ~ i i«-J A/wi a m-?A w.r~r« seguranga pi pintoresecapacelB. pregosda todosostipos OAS — Em lactagflo. Tel: fM
Bloulnls — Mll6t — Bermudas — Bustiis 13.870 — SAO JOAO DA BOA VISTA — SP cl cabe?a. arame queimado e torquesa. estopas brancas 10248151-0371. #§ ________ _____ IV Llnoirto — Arlloo» n/Crtincai -i em cores, temos para jjrandes quantOades. palhadeiras e  M1--,tiW GRANDE ESTOQUE DE TODOS OS T POS f. JiQUilM - Llngtrw - Artlgos p/Crt«ne»« ' ponteiros. condultes, tifolos. are,a. saibro. pedra n° 1. terra. & MkVSBlAfS DE « nc ncXo*e nc/>nnATIU AO iEm todot OS tlpot d« tactdo*. BUFFET RIO MPWPWPBHWWPM cimento. Av, GOMES FREIRE 315 LOJA 6 - CENTRO »/OJfSTHOCAQ f# DE PEDRAS DECORATIVAS ,1

4®S8ar ¦awHfiiianwiy 
v™ 

"* 

j artes pedras brash .i
I DvOR 

'255-8028
I Htgendpolis ' 083 

III V & * c/sirene da polfcia 11111 ||Q | flfTTfll 11 i ESTR. TINDIBA, 933.945 - JACAREPAGUA fj
> *^Tico' luze ¦PrrrWB 

f§ TELS.: 392-3950 e 392-0819 §
:? !Srimfi~asm t* altM? ' ' ''' • Portas, janelas vi- X:, . 'VS&h

ESF1RAS UGfTIMAS — Com arm do la i"' 1 ' I ' I"' ' ' I drO 6 etc... • Cototfo mis raffia - Wcnos esorai^o '
' ^nfll nnrnMrn Rica _ 342.5761 II Iviti;MPI=R| rwrTrrgfi
? HESSH5Hu rlmagens EM vi. 7KcL UzMmkt 1 m -i m 121 =».#!
r .. PARA REVENDEDORAS DEO — Casamentos, I 325-1033 I PJJ*^ PROMOCAO 1

+ 30/60/90 diflS de prazo anivers^rios, batiza- I. -+ I— 325-3346 IlkZil
+30 dias p/trocas Tiywifln 

^sar" te' 
PdRTF IPfl Fl FTRHN inn I vaos ats « ms de balanco. Lmhbbih .1111 III...

JOUEJ6)ASLTDA.Tel.:235-0997 
'^'"L 

 
PORTEIRO tLtlKUNIUU mS8SSWfe&ffitSS? Ass »"-5"5 I

n , nnn NANVBUFFET — Passetceia • Residence 6 Condominio. TC| T-TI-CIIZAO¦ VAv. N^.Copacabana, 978,9° andar-ula 908' d» Natal e o seu Revelllon, _ ;„otola^3r. TEL. 771 -004^ ^aa^MMMM^am
? saboraando a nossa eozmha • Menor pre?o na instaiagao. —I fY%OCDT| IDAC B /SAI norc- maravilhosa. A.endemosum- • FinandamOS. CAICUUD0M - CU. n. 

WPCTll UHAO C WU^tO
; TO , MB„mB • Onjamento gratis. « Vl»S - X31
:^«ia£!K5? Maawlm 44 ro^aa. etc. 265-8627^ • Garantia de 12 (doze) meses. ICMCUNOM R-1246 - Un|u<|tffl WL f

CONSERTOS VEST1D0 DE WOIVA — Undo tcwBianlK o AWIVEWSAWO DO BEBt— RIC'S 342-5761 JZ ni ^ f ?
Philco, Phillips, Sanyo, JjjS^ Fesu comp^U nas rorw raw IcALCUUBOM POCKET COWVTDt PC- ADMTHAMCJfTO E H08PE- -S* il J.

Sharp, Tetefunken, Natio- wmina. #UHc? por Crf 2 mil Tel: 583- V«MaMBBMMawHMMaa»' 12«-Jmomsi immtalirm"»nuH OAOEM — Eapedalktade M I ESCADA CARACOL. TEL.: 391-8973. INSTALAQOES EM TODO BRAS L I
nal. Atendimento a'domicl- vESTIDO DC HOW - Crpo .m »xl. ^ _ Dl„,^ MATPDIAI np 1IMDE7A 'Isi^sffiiSnml-tukai*m ^^flltot^de DobZa^ Ru.frot. Tetxeha da Rocha. 5 - V. Penha - 2S anos de a»p.

' BaTGTa261^)25 ^^^.PatSfp^ mAltKIML UL LIIVIrtlA \mmK Kmstmmo_ T1: 316-1402 Drvlno Blcaiho. 
^Tel. 261-4025 to Donald, Bandlnha, etc. 767- r^/^Mrvr^K^IMir^O CK/innrOAO I (uritfto com caMrtnhi un auto cor BOXER — Vendo fllhotea 2

: zrrzz: yTT. \ 9121 D. Teretlnha.  U VJ IN UU M I IN I U O, t M Y h t O AO, I be« uado poxo nm C4 300 Tik riiesea. Pai campeao tigrados Hft I ¦¦¦! ¦M Ml H8 H
: rtnaPMHia 3.100 cid« R. Slo Clemmte ROUPA RECREAQAOINFAMTIL - Em COLEGIOS INDUSTRIAIS L.~ Vn'Sr M B. 68 apt 6(M Botifoio. HE nnDMIR fimw^iubM, feataa de anl- r -2~. J._ _ _ . U ° 1 n 1 M ' | - PI; 30—Or«lo atotrtnioo 8 «m» ii^L982 ^ Vetor M I M ¦ I'-TV flw M1TH1MI w pa - Innis^ Ut LlUrflVIIII verrfrio. Peraonagena Infan- PRONTA ENTREGA I ^ SS ra CzS 1-800'00' ¦UhHHHHHaBBMnHHH

CiJ 4200 W. 2SW457-COPA Pronta Entrega da: palhacca, Herman She- iioiii- ,A r-^vr,  CANH. BOA SORTE - Flla VARIOS MODELOS
• <*».ts^i SiSSMS,SS; LIGUE jA 592-3871 ter.rrSi SSSf,7Sa.,B£S « J(#5 oescontos especiais

MftM Uld. 2!^$* (jrei acsbamwito. ——— | IwrogTrasMeiSa. T.l 25» PATENTEAOOS COM DIREITO•VP—? r—|  ™S«:M CLASSIDISCADOS JB JABOIIIS t PAISAGISMO | ens.  <^?^L^SS^ J"Sidt exclusivo de fabricaqAo
ATE 5 MiLHOES Tel. ZZ6-Z604. .... 580-5522 Anuncie por Proieto. execu^So, conser- groe, Tr. Tel: 342-0829. _ 7~  77V_ oa _ c. v . vacdo e reiorma de lardins. PnilPDfl Especlallstas em ventlladores de teto
COMPRO-TV ALUGA-SE I i o i in ^^iTnda 118 vasos com pds em madeira decoratlvas

: 258-2919 I raJe8^s190h°ras« jardins ANTIGUIDADES REF. 055 e resid¥ncials.
^r!q«n oCw^cte^B teI S^bado das 13 Tel: 232-0779. D; mi I IE Alertamos aos oompradores e ao
542-4320 S^dasa's i3 to™s horas. = J ¦ ^.^uadros, prata- UULLIt TP"Wlco em geral que se acautelem

oha pmZ*SSiT r mttmnta*miimM*i£rs\ \ nas, tapetes persas. j6ias ,r com os corrtraventores, pots serSo fettas

I——...—— r"""1 

.-,,, . miygiffll T«l.: S9M133 •>» I ¦. ^ antics. nvSveis, rel6gios ... ... buscas e apreens6es das mercadorias.
rnuoon tu rno wmmmm—J f AnAr/i 1 de outo e ce parede, mar- Linda ninhada, cor fgk FABRICA E VENDAS:COMPRO TV COR J Vv^- \ WSST&&% classobcaoos jb - sao-ssa AQOlQi SB60BAUCA| fim, etc. Pago A vista. Sr. marta 6 branco. Exce- pec nc< n p.. *.inMCtn wimivHa 1974 <?p

^POCOte- —J !S7TelS; 
25W584 9 lente S_ Tels: (011) 262-9364, 621-1786 e 621-1791 1

dmh vou na hora  sanaoo das 8 as 13 horas. a AGRAIML — Gararna sua trarv Jv.Jl .¦y I o-fA AOnO AABLA — Faca sua fasts p150 r." *ukim*iu* atmall b/VIIVI qullldade colocando grades [NIIZ3I cl. t/U",KiUa pessoaa c/ bote, doces e sal- .WHMBIW A «• ideal de seguran^a p/seo be- PrtllDDfi Tlind?ados, n' nnonns C.Tt 1 mil X flmC ho nlnmlnin nnnriirnrin r.-T, I I.IIMI'Kil lilllll —¦SBSSSSS Entrega a domlcllio. 283-7371. W Miw* 250.00 m/I T. 24^9805. ... T,1.  H
f compro ctAssiwscADos jb ^ 

" 
V. i Pf©C0 lf«n it mi I 222-1683 CD,Dini« I

IV A COR S8»5522 Anuncie por I* 11 
gbajxO GRADIL A=«,,de„n,. mia„,n,« COLLIEPARAOISE i^—¦¦¦¦»"

p8go melhor Pre<^> ^e'®'or*Le."e4^. ^ ® 'ei" Jj-ULaU lTFK#fETl] PWTKJifl escrever, som. Tv. cor, pra- Vde. filhotes collie selecio %^MLjl_i^MMjmi___f i^iiL^uim,
1Q1 <MV3B ^u®, I ,9ntl°ras® BOM fiOSTA Qfl iQDOlQl An»JP| IKII taria, miudezas, roupas de nado. F.: (011) 313-0682.
J>OI"5WOO s^bado das 8 &S 13 BWIB «V)IU _ H | homem. discos, video, re- ®^ ¦" horas. C°r™d„LC°^ela„da! CZ§ O/O,UU 2 4 9* 9 80 & \*?!° P3^6 etC- T1 242" RIA - Filhotes tigmdos/dou- ¦ _ H

ssltsWi«asr «aH | S^n r-J 
' —^"1—— jSfjss^'atSK 

I CONSTRUCAO E I
i^nEln cnnwatTAL 2001 - Shrtm ENTREGA • 1/ COMPRO 1 PIANO — 2» a e» leim tel. 210-2126 e ¦ V V1 n

55?!S A DOMICILIO I \yr<l JZ%0 I MDETIJACA0 1 TV 1 geladeira. Pgo t°1' 73^1983' ¦ _ __ _ _ - _ _ H
S!  SGflVICOS T. 285-0572 J ¦!^Ir ANTIALERwICA 275"8068 N!NKADADEaF£MEA8-1 B REFORIVIAS LTOA. H
CiASSIDISCADOS JB 

" 
^^F°NsmJ^ (7 T prdo, I \ ^ ' BAPATA5 I I 

6 9320, j s/ri^^t|^^^z ir&003°cacteJ II H580-5522 Anuncie por ANIVFRRAF^OS^SS^ o. g Ol 'J ¦ 
?#). -Sfc- UXCWl ITAUAKA - Hod monWeom Tel^ 248^Mr Ver local. R. . H

teiefone de 2'a 6afei- ™iyERSARI0S classidiscados jb ' 
«^r". ^'moAs ,v, Sr?^m.Enoenhe,ro I Financiamos s/ juros em 6 meses. H

ra de 8 19 horas e IPfflfgWl'fWI 580*5522 Anuncie por Agora na Tijuca . condjcOes^, 2S4-93000. pastow alemao"~^ ¦
sdbado das 8 ds 13 teiefone de 28 a 6" fei- CentradeDistribuk?6a condominio pahk - &» tnxiAiun ram d^s. comexceiemepedigree, ¦ ConStrUCOSS 6 r6form3S em Q6T3I. H"" 

V: .KOIMSll raJ*8 ts 190hxras,o Entregosadomicflia 521-1874' |TJSSSXiZST" B
$j amegfttt [o^memo«/compromt««oJ 

das 8 13 * UmoDtdtti^ao | Use seu FGTS. Orgamento gratis. |: / - FREEZEMANIA .vr**™ «o»eoM«*i.2il  Hi> . - -  Av.Copacabana.581 COMPRO 
| ^„?S03-;r I

FAQA SUA FESTA C0N0SC0 r„p,M ' 
TUDO ZZScT's:ist I Tels.: 253-5637/ 263-0169 B

Baloes Metalizados '——' l>Unra 0oo wt 
'•l4'-"" • 233-1965/ 233-0186 1

Tjmi iSin muki^ilii OT DdlUco IflCldlltdUUb |, .... k,„ uligjAl UAIPl ZZ^'O^fOi vendo filhotes oa raqa . _ _ _ _____ H
Motivos para qualquer oca- NUNC A MAIS II .252-7060 233-4569/ 233-8757 ¦

siao. Natal, Anivers^rios. festas M6todo revo-11 ^ rrt^STfe'L7: ^

vestdo cc noiva—un imdado • mio i n f a in t i s, etc. BALLOONS- VM lucioo^rjo, urji-11 AMretosdeSome ———————————¦
^4^3.000,00tm. tumesTELEGRAMAS DIVERTI- conoRiode|| vSo^Af«W^ dacccftDaSwm WD«n UAnnciccni  

DOS  Av NS CoDacabana li Janeiro. rado, aoorijeon, ab- rAoot U rnUARR; ItKAU NAUUtLt obll f ^u--
LANQAMENTO P/ JUb--Av. 

N.b. Lopacabana. BEM COMER 1 CONSULTAS cos LP. Etetrodo- Tcoocuiiiuft ftiic MAft tiiiua rm ' AC0NFECC0ES 435/1208. REFEICOES I PELU TEL mfetic. M4q. de La- TERRENINHO QUE NAU TINHA A
il ^ r*y«. Tel. 255-3298 uukxtos roNGQAoos) ! MO„7n var escrever e Cos-1 I  

Wk*¦-''¦ —:MmiI:: ct.quclas/HS PWOTieconAwco I 238-3270 tura - Projetores, ruATrc Wf&i-
 DiftmiUQOES: | ' Freezer. Geladei- ilf /^WkJtlS

Comemofando uus 25 anoi de  z:f\ i l * «88-ii88 l« l^amiaMRiaal |ras,wsacoreP/B|l I UfjU iV Hlivl l i-'.^i^lcSB^BIII•.iiMaM. as e.t. tancaniia1 fHFGADA OFlflAI. . —S2SSS2II — M6veis. Grutn ilV/UII 1 11V/1VIL/ raPkL" • :,iiw^iWiiiliu..i»BgW 5-om« oov8 llnha de etiquetai JfiuK I Cefrrfa^iA UiiirtATa ————————————————. REIEVADAS. de alia quaildade DE PAPAI NOEL fl ? IfiUCftt SWft.flftl I tSW?00'. 5JIUOe.Za n... ni.in rmuAuix. \MHS¦ para concorrer com as bordadat. I J]/cr  • • - ¦«»" a-aA* a <r' ' <-v "*Ofn Qfifg) PaomtO UMA HAZAU tUUNUMlUA TEM&f 'Wflsf
.; • mb kaaitn. Mtia.iis. .no RESERVE IA SUA P0USA0A m \ \\ HinKaim 

' 
PRATICA NUM NOVO JEITO DE b®1' '"wfe-Xjla Km. niflvo. mo daitia o tecido > ' ' /'^3 '- jBUUMMI  oinnetro. wcdaucar .^"tlrTTM ])Maritlstem pastir a lerro quanle. COM OU SEM ATRA^OES VW GRADIL DE SEGURANCA Pnrtedo ideal IHIUHHMHiBHMl # ! fliKtftt "S I

precos bem mats competlllvcs nZ?Z»,oS^SfSt .1..*. ^ ul! I ?oue as bordadas e o man im CIRl-0 1X5 CARiQUINHA. palhaco bozo. PANKIKA f PANKIKINHA SSoS , Av. Almto Barroso 63 Gr. 1101 — Tete. 240-8949 e 240-8847 I
portinto. o prato de .nlrepa. PtRSONACENS w^t E J^'ITOS BRiNQUtoos ITfg. :: , ¦'¦.;• ¦ li —T— COMPRO RELOGIO Av. das Am6ncas Km 1.5 atras do posto Itaipava Tel; 399-9886 •-^- __ ...... |¦ ji., tMrKt5Ay U.LBL5. LU.NLXJMI.NILfe, UL MAQ rOI UORAnCA — Anth Ba/ta da TllJCaque 8 *m ,pen" 15 "iai C0NSULTE-NO5 - J76-S301 SEG A SEX HOR. COM. ARVORES FRUT1FEREA8 ga compro pg. 350 mj| 222- ROLEX PIAGET. •"MALJZACAO: CAR1JNHOS MACIEL PROJ. CtNEMATOGRAflCAS. ^ 1^ ^PraHdSCO. 28 etC. de peSSOa ld6n0a. 1

I ^ n - oSESs™ pT^f!n,S5? P^re'-Otima madeira H ;TU7« 265-0213. 9C&S TTlflA Traurtals"-39M655 oM2- 842-4320 fl H A <Tll U I
V VQTO0 D£ NONA — tonda medalhlo AsjC 9043. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHBHnHMKlHHHHWHHHHIV 

J FESTAS MANTIS SiSaa ^ tmm *E»od««r«ta« ^f^ti lr>T|
-¦%*«, VmUjr/mmr^T) xfstsifsssis at 

"SSig «- W ¦»« MB I
H&W DUrtLl) Tu™ CrTaTaesS VENDE-SE — Fogoes , 11 1 11 " J TiCT I3i.>i.ac43».o.^^ 

Aigodao dace p/.es«s infan„s. carroc., pipocas, J2S  11 deembutircoifas, pias M • O^amento. ^ compromlsso |
<<¦ <ei>ini»>inne in cachorro auente. tDatata frita. hamburaer, pizza, GRAMA — Emplacalamesma ——I d© aco. vasos deca 6 I — - '' *"'"*¦  ItiedBll Cam* U C AnanuiMe Tjn co-tn V3T H
SoSKnu^df sorte; r!fr|9erantos- ,ud0 na hora- ST' celite. arm^rios e pias ^ &eiT. N.5. ApareCtaa 270-5810 & j

: iSfriSTfi' tei! no locaL Serv,QO completo de buffet- • S3;luflar' T^M6B5/q392- s de cozinha. Tel. 284- ™™
ra de 8 3s 19 horas 230-3763 MINHOCA VERMELHA DA Tel.: 275-6190. 

¦DETISA 
j iktoi EsouaDRns de /m w m mjifmwo j. s^bado das 8 3s 13 T ionp e> rnmnrnvf cauh>bnia e humus - „, , , ,,Mmmri mco-encunnwihpaicotc»tn»- iterXalljl gradis de prote-

horas P V-mtipiMVC 
MSirr,0ho^aa 3in^ - P^WBJ ¦ pmCiJ 2500R«i 1«ii#im95W [jk/iBl CAP P/CRIANCAS — JANELAS. PORTAS PARA 3QX. FECHAMSNTO DE AREA. BASCULANTES

' gremados. etc. A granel e am .. ESPECIALIZAOA EM SUBSTITUIQA0 DE JANELAS DE MADEIRA POR ALUMIHI0 E MARM0RE.
J lW' J ^o^iffiiSi^KSS V ORC. SI COMP. - ENTREGA RAPIDA - FINANCIAMENT0 PROPKIO EM ATE 6 PAG.

dSo'S^S^SS: 710 Wim^4\\ SV T METALORGICA AMP Rua Dona Romana.236 - Eng. Novo- RBX-261-4482rica e pr&tica aos S^bados— ¦ ¦ ¦ ¦ a , ¦ r^wwm mm ¦¦ —— —— 1

j |\ IF~^i!i""sSaSfe5"5'"' 
' 

 PARA VOCEMORAR

J/jBm\ M«ag BSaBSaFl r*~ NO CAMPO. PRAIA OUCIDADE. -
_  / MrnTl7T7nB BmfTACAlOICCa-EnbometKto IBI5i^  ®

/ / $JT 1 Low'ootl "" """*'°M1 'SPSPflEP* I

Hl/I F^emo°s HSISBsBBBBBI

;s„ 11 
111 11 1 

f
I 
ZI^WWSl tb±~±s I. ...A

1 £uma fvENDO50novilhas] I I|
/MvyH O/fjyI Boa procedencia lelteira, 20%
(AKIuCd/flnl. ^7r"7 mojando ja e 25 vacas no leite. |

~~ Vendo ou troco por caminhao
Mercedes. Tel. 701-2248 | PttplP

^I  ^J
vbt^'tC^Tso'emuiio r 

QQ|^|PRO TUDO^ Sua 
Casa Pre-fabricada com ^arantia de 5 anos e q^alidade para a vlda inteira.

; anuncia em Instrumentos i ^_H"7TlI . .. & ./<.•»» ac- iMusicais, uma se<;<io que s PLAfl EJAN LN TO L I LNDAS: |j
I nunca desafino. video Cassete aw moo Ct . . I•• tv a cores nt6isoocj| KIO DC J API El RO: EMFIPAR • ,^L'. Pres. Vargas. 633 • Or. /60.'// 604 k

• M4q lavarBrastemp atebCOCi r,,,.,. T./ . ,n-) / , 7 ; fcJORNAL DO BRASIL a Geladeira(perieita)acimado 500Cz II LCHtrO • Tel.. (UJI) ZJ. I.¦JpfO h
(mesmo c/defeito) I K

LlaSSlOeadOS Z 5AO PAULO: COUNTER . Alameda Jauaperi. 752 - Moema
geral, louca, antlguidades, mOveis de resid. a escrit. e II Tclb.: (0 I 1) 54 2. 2DS8 C 6 1.204 Htudo mais. II M

:.|  
y 232-7605 • 242-9442 J| uimuaanjmnrammammmwmmmfrT-T—-^^^^

ALARME P/MUR0

LAJE PRE-FABRICADA TRELIÇADA
SISTEMA EUROPEU B0X

BLINDEX

FERRO E ALUMÍNIO

SETTER
IRLANDÊS

SEMENTES CULTIVAZ
GRAMfNEAS: Brachiaria Decumbens, Humidícola, Ruziziensis
Brachiarão, Colonião, Tobiatã, Jaraguá, Gordura, Setária —
Gramas p/jardins e parques.
LEGUMINOSAS: Guandu, Calopogônio, Mucuna, Soja perene

DESPACHAMOS PARA TODO BRASIL
Esc: Av. João Osório, 10

Tel.: (0196) 23-4909
13.870 — SÃO JOÀO DA BOA VISTA — SP

50% DESC. P/ LOJISTAS
E REVENDEDORAS

( + 10% DESC. A VISTA)
30/60/90 DIAS P/PAGAR
30 DIAS PARA TROCAS

Silis — Vestidos — Blusas — Calças — Conjuntos
Biquínis — Maiôs — Barmudas — Bustiès

Jaquatss - Llngarla — Artigos p/Cri*ncas
Em todos os tipos da tecidos.

mtf?Qnn **•N,s- Cop«c«bans, 171
I InlOUlI S/L. 203 entrê Bolivar

DVOR 255-8028

PROMOÇÃO DO DIA: Tinta NEVE MAR de CzS 48,50 p/45,10 — Pias de fibra de 1,20m de CzS 450 pl 400.00 —
Tanque de fibra de CzS 270,00 p/ 260.00 — Temos tubos
de FVC de 1" de 1/2. 3/4. 40mm. 50mm. 75 e 100mm d
preços especiais. Temos conexões gerais em PVC. Água
ráz, querozene, enchada d cabo. vassoura de piaçava, péde cabra, pá quadrada, base para concreto, cinto de
segurança p/ pintores e capacete, pregos de todos os tipos
d cabeça, arame queimado e torquesa. estopas brancas e
em cores, temos para prandes quantidades, palhadeiras e
ponteiros, condultes, tijolos, areia, saibro, pedra n° 1, terra,
cimento. Av. GOMES FREIRE 315 LOJA B - CENTRO -
TEL 232-1686.

Faça a alegria dos seus
filhos neste Natal. Lindos
Filhotes. Ótimo Pedigree
— Tel. 342-1078.

p DIRETO DAS JAZIDAS
m
¦' TEMOS NAS CORES BE-

jj 
GE. BRANCA E ROSADA.

Jt GRANDE ESTOQUE DE TODOS OS TIPOS
m DE PEDRAS DECORATIVAS

| ARTES PEDRAS BRASIL
w
f§ ESTR TINDIBA, 933.945 - JACAREPAGUÁ
(1 TELS.: 392-3950 e 392-0819

VENDO 20 VACAS QWOLAN-DAS — Em lactaçôo. Tel:102481 51-0371.
MATK&lÁlâD?

. OtUISTBOÇAOBUFFET RIO
Serviço completo para fes-tas. Salgados, bolos edoces. T. 230-3646Av. Democráticos. 1.063Hrgienôpolis C/sirene da policia

Automático, luz e
bateria
Portas, janelas vi-
dro e etc...

Ric'8 — 342-5761

COMADUE — CojmwMr, HaiM Vsopli», pmfi ca 500.00. Tal: 2S66115.
ESflRAS LEGÍTIMAS - Cem cana dl 1»•oftt-u Mammdas 6,00 catfi Malpau tem Tal 767-7420 SAMW.
HLMAGENS EM VÍ-
DEO — Casamentos,
aniversários, batiza-
dos, etc. César, tel.
288-6110.

t Mis econômica no custo final - Menos argamassa
Colocação ma» ratwla — Menos escoranento
Alto ffldee de sagu.ança — Grance tesisiênoa na sob^carga

50% DESCONTO
PARA REVENDEDORAS

+30/60/90 dias de prazo
+30 dias p/ trocas

JOUE JÓIAS LTDA. Tel.: 235-0997
^Av. N^. Copacabana, 978,9° andar - tala 908'

PROMOÇÃO
c/garantia de 90 dias

(NTEROLASS * 327-5195PORTEIRO ELEIRONICO
Residência e condomínio.
Menor preço na instalação.
Financiamos.
Orçamento grátis.
Garantia de 12 (doze) meses.

RICS 342-5761

VÃOS ATÉ 12 MTS DE BALANÇO.CHAME NOSSOS "TÉCNICOS NO LOCALMETROPOLITANA IND. E COM. LTDA
TEL. 771-5542

REVENDEDOR AI/ro^lZADQ
NANY BUFFET — Passe a ceiade Natal e o seu Reveilion,saboreando a nossa cozinhamaravilhosa. Atendemos tam-bém a festas infantis: decora-
çfto exclusiva, animação, car-rocinhas, etc. 265-9627.
(1CV17 h)

O ANIVERSÁRIO DO BEBÊ —
Festa completa nas cores rosa
e lilás por CzS 2 mil. Tel: 583-6549.

PAPAI NOEL — P/entrega de
presente, Mlckey, Pateta, Pa-
to Donaid, Bandlnha, etc. 767-9121 D. Terezinha.

RECREAÇÃO INFANTIL— Em
firmas, clubes, testas de ani-vereário. Personagens infon-
tis: Palhaços, He-man, She-ha. Mulher Maravilha, Branca
de Neve, etc. Tratar 591-0467.
Cristina.

WHISKY IMPORTADO OU) PARR 12 ANOS— Cá 420.00. Tal; 719-1230.

—âüSSil

VfWBDfiBU
CALCULADORA — Ca tio dantmea na«mbttaiMi am ino pilha • comadtratar M: 227-7122 C4 650,00.
CA1CUUD0RA PC-1246 — Umuamibasic 20 kbyta rim nan com manuaiemInjfa ca 5500 201-1625.
CALCULADORA POCKET COWVTBt PC-1246 — Japofusa na «nteltfnn manual«n inrti ÍO KB RAM L Basic CzS 4.900.

VESTIDO DE NONA — Complatn mate
princesa — noiva mada—conftctíoM*am Slo Paulo Manequim 44 Tel 2U-51I2ü> 6000.
VESTIDO DE NOIVA — Lindo acompanhatovu man 44 CzS 2000,00 Tel 230-2843sá b/dom e 292-7744 R 317/259 duraiitaaamana.
VESTIDO DE N0WA — Corpo em rendafrancesa, mancas bufantss tafetá. 6 saiasM Tule • C4 2000 - 234-0709 Betti.

IV A CORES/PB
CONSERTOS

Philco, Phillips, Sanyo,
Sharp, Telefunken, Natio-
nal. Atendimento a domici-
lio, garantia total.

Tel. 261-4025
TV CORES — FmcDnawJo 20" a 26"Ptiks PtiiHps 3.100 cada R. Sio Clemente68 M 604 Botafogo.
TV COR NATKMAL 20 P0L — TransistaCiS 4200 tel. 2S5-4457-COPA
KJCO CENTRIFUGA WAUTA — 6tim»estado cm eepmmdor de fntas Cd300,00 Lúcia 246-5293.

ADESTRAMENTO E HOSPE-
OAQEM — Especialidade há25 anos do mesmo. O mesmovende filhotes de Dobermann.Tel: 316-1402 Divino Bicalho.

BOXE* — Vendo filhotes 2
meses. Pai campeão tigradose dourados. Único p/ criança.
Fone: 241-1982 Sônia Valor
CzS 1.800,00.

CANH. BOA SORTE — Fila
brasileiro, vende-se filhotes e
matrizes Tel (0244). 52-1536
275-6606 (à noite).

COCKEL SPANIEL — Linda ni-nhada, p/ exposição, d pedi-
gree, Tr. Tel: 342-0829.

ESCADA CARACOL. TEL.: 391-8973. INSTALAÇÕES EM TODO BRASIL
Rua Prol. Teixeira da Rocha, 5 — V. Penha — 25 anos de exp.

MATERIAL DE LIMPEZA
CONDOMÍNIOS, EMPRESAS
COLÉGIOS, INDUSTRIAIS
PRONTA ENTREGA

LIGUE JÁ 592-3871

ROUPA
DE DORMIR

Pronta Entrega
Adulto e infantil. Jersey.
malha e voil, bordados a
mSo. fino acatamento.Excelente preço.
Tel. 226-2604.

CASIO -PT -30 — Ortfoatotrtmce 8 som18 ritmos 9 acordes novo na embalagemca 4.700 Tel: 227-5683.
CIGARRO IMPORTADO —

Dunhill. Rothmans, embala-oem luxo. Pacote CzS 150.Entrego residôncJa. Tel. 25Ô-6115.

VÁRIOS MODELOS
DESCONTOS ESPECIAIS

PATENTEADOS COM DIREITO
EXCLUSIVO DE FABRICAÇÃOCLASSIDISCADOS JB

580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei-
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13
horas.

r 
Agora, 

"

pacote
para

8 dias.
Preço

abaixo
da tabela:

CzS 373,00

- ^.njcaidáplotxír-r C3S wm' T \^fUoutm
9 A j P"®*0'

JARDINS E PAISAGISMO
Projeto, execuçôo, conser-vaçôo e reforma de jardins.Aluguei e venda de vasosornamentaisD6CORARTTE JARDINS

Tel: 232-0779.

ATÉ 5 MILHÕES
COMPRO-TV
256-2919
542-4320

Especialistas em ventiladores de teto
com pás em madeira decorativas
e residenciais,

p Alertamos aos compradores e ao
público em geral que se acautelem
com os contraventoras, pois serão feitas
buscas e apreensões das mercadorias.

FÁBRICA E VENDAS:
R. Dr. Augusto de Miranda, 1274 — SP

Tels: (011) 262-9364, 621-1786 e 621-1791

COMPRO
ANTIGÜIDADES

ALUGA-SE
Hei, cadrtra. toalhrs, lou-çm e talhem pari fnu*. ca-,•amtntoa, roubóci e confe-réncia*. Outrdanapoa • lenò-ohoa perKXMhzadaa.

Tal.: 396-8133

XA8S8QBCAPQ» JB - 8t0«22Anuncie por tetefon© de 2a a6*-feira de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13 horas. Pianos, quadros, prata-rias, tapetes persas, jóiasantigas, móveis, relógios

de ouro e de parede, mar-
fim, etc. Pago à vista. Sr.
Medina. Tels: 255-4584 e
236-3187.

-v¦i%wmítMia wIWlM S
Linda ninhada, cor
marta e branco. Exce-
ente Pedigree

246-9532
Nilza

aASSWSCADOS JB - 8(0-9822Anuncie por tetefone de 2® a^-feira de 8 às 19 horas esábado das 8 às 13 horas.
Mooema ató 4 500.00 ou-tras 500,00 a 1.500.00.Som 3x! a comb. Pg emdinh Vou na hora A QRADtl Garanta sua trarv

quilidade colocando gradesideal de segurança p/ seu be-be. alumínio anodi2fldo CzS250,00 m/ I T. 249^805.

AABLA — Faça sua festa p/ 50
pessoas cJ bolo, doces e sal-
pados, p' apenas CzS 1 mil.Entrega a domicilio. 289-7371.

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei-
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13
horas.

Tel. 270-4809

COMPRO
TV A COR
Pago melhor Pt®Ç°
331-9038

COLLIEPARADISE
Vde. filhotes collie selecio-
nado. F.: (011) 313-0682.

Acordeons, máquinas
escrever, som. Tv. cor, pra-taria, miudezas, roupas de
homem, discos, video, re-
tógio parede etc. T: 242-
0416.

BOM GOSTO
Comida Congelada!Caseira com otoque da mamãe l

ENTREGA
À DOMICÍLIO

T. 285-0572

249-980S RLA — Filhotes tigrados/dou-rodo. nasc. 07.10.88, vacina-dos. c/pedigree. Pai campeão.2a a 6® feira tel. 210-2128 esab/dom. tel. 739-1983, tr.c/lnge.
NINHADA DE • FÊMEAS — 1macho pastor alemão 30 diass/registro. CzS 1.500 cada.Tel. 248-2341. Ver local. R.Santa Inès. 134. EnoenheiroPaulo de Frontim.
PASTOR ALEMÃO — I2Õdias, com excelente pedigreó,tatuados e vacinados, fortes osaudáveis e com ótimo tem-
peramonto. Os mais lindos doRio. CzS 2.800. Tel: 394-5748.

CONSTRUÇÃO E

REFORMAS LTDA

FOGJO CONTINENTAL 2001 — Cewtctwnmfto botjjlo 4 beces L 225-3529.
COMPRO 1 PIANO-
1 TV 1 geladeira. Pgo
bem à vista 275-8068
e 541-9320,

FOGiO CONTINENTAL 2001 — Sttetostaaddával 6 bocas 2 fomos ps/eWr>c,rviáfio «caostor luas 4 mil - Tel 23S-
SGflVIÇOS .
COMPLETOS -
P/CASAMENTO!
ANIVERSÁRIOS
ETC.

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de 2* a 6a fei-
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13

• ¦ OWKÇOBI

Va/ • BARATASe CUPINS* * e RATOS

CONDOMÍNIO
521-1874'
Limo Dtdtümçào

Feama 9908600-3/5S.81.21,

LANCHA ITALIANA — Hod monteto*infle comendo bamarfe 2 motms cem67 cm na embalafetn vende 4500 tel254-93000.
PATTHS — Com bota tranca/duas rodastipo (elo nunca usado. Tntir Fiam ouCnrrsfina 273-1233 Cz| 1.000.00.

Financiamos s/ juros em 6 meses

Construções e reformas em geral,

Use seu FGTS. Orçamento grátis.

Tels.: 253-5637/ 263-0169
233-1965/ 233-0186
233-4569/ 233-8757

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei-
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13
horas.

Agora na Tijuca,
Centro de Distribuição.
Entregas a domicilia

Tel.: 246-5167
FREEZEMANIA
Av. Copacabana, 581
Q. 303 - Tel.: 255-9131

6 255-9976

Rua do Ouvidor, 187/9
Tela. 221-0248 — 221-02<6
Orçamento a/compromitao

RLA BRASILEIRO — Vendofilhotes machos, 3 meses,aprovados clube do fila. pedi-gree CBKC em Jacarepaguâ.T. 342-1771 e 286-7390.
VENDO FILHOTES DA RAÇAROTTWEILER — CZS3.000,00 (sem "pedigree) Tra-tar Rua Júlio Rosa, rr 17, Tiju-ca, (TerBaópoJis) Teresa.

FAÇA SUA FESTA CONOSCO
Balões Metalizados

Motivos para qualquer oca-
sião. Natal, Aniversários, festas
infantis, etc. BALLOONS-
TUNES TELEGRAMAS DIVERTI-
DOS — Av. N.S. Copacabana,
435/1208.

Tel. 255-3298

TOMOS ESTADO DE NOW — Cá 500.Tratar 542-1785.
VENDO — Vestido de noiva modelo atualestilo iovem 3500 cruzados tratar comGajrjaB tal: 233-88S0 das 7 *s 16h.

( VESHD0 DE N0WA — Oe tule francês cotahnfrttrtfti m corpata e laço manequim 42
por 11000,00 tal. 287-23)0 ai 521-2640
VESTD0 CE NOIVA—linbedadoi miotamanho 44/44 pnge C4 3.000,00 Tel.233-0045.

yPTM»*gA' - fMHMfTÍfjffl Método revo-
lucionário, úni-
co no Rio de
Janeiro.
CONSULTAS

PELU TEL

236-3270

Apare#*» de Some
Vwo — Ar refrioi-
tado, aooróeon, ab-
cos LP, Eletrodo-
méstic. Máq. de La-
var escrever e Cos-
tura — Projetores,
Freezer, Geladei-
ras, TVsàcoreP/B
— Móveis, Grupo
Estofado, Miudeza
em Geral. Pagmto.
dinheiro.

PASSE 0 PRÓXHO VStÃO NAQUELE SEU

TERRENINHO QUE NÃO TINHA CASA

CHALÉS

HOBBY—HOME

LANÇAMENTO PI
CONFECÇÕES

etiquetas/MS
1>NCA UM NQMO Tlp<íDE E-nQUE W

BEM COMER
REFEIÇÕES

(MADUOS CONGELADOS)
PACOTE ECONÔMICO

INFORMAÇÕES:
* UM 188 ... WHtJHHffiiBii

wrm&àBkTtt
mm»

Comemorando teus 25 anos de
existência. MS esta lançando'uma nova linha de etiquetas
RELEVADAS, de alta qualidade.<< para concorrer cora as bordadas.• mais bonitas, indeléveis, alto
relevo, nao deslia o tecido.* resistem passar a (erro quente,preços bem mais competitivos
Que as bordadas e o mais im-
por tente, o praia de entrega,
que é em apenas 15 diai\ latnw Venda* Lof«( ^•7»9853Vl»363 3?»3T«|.7l0Jr90

! VESTIDO K NONA — Manequim 40:. arranjo da cabeça lindos aeminovos¦ 1.70ÜTOO Euirice. Tel. 265-0213.
I"; VESTO0 DE NOWA — Renda medelhlo? trenceea e tahtt tedanira manequim 42,« C4 4J00J0 236-62Ã!

VESTIDO K NOIVA —Slmpta, fino, mod.
i nuam uiade en 24/10 estade nove men- 38 ilt 1.55 Cd 3Ü00.00 ikúteta 265-4427.

CHEGADA OFICIAL
DE PAPAI NOEL /Jffi

RESERVE JÁ SUA POUSADA {/iul]j£^->
COM OU SEM ATRAÇÕES ^
CIRCO DO CAMQUINHA. PALHAÇO BOZO. PANKiKA t PANKEKINHAPERSONAGENS WALT DISNEY. BANDINHA t MUITOS BRINQUEDOSEMPRESAS. aUBES. CONDOMIMCB. ETCCONSULTE-NOS - J76-Í501 SEC A SEX HOR. COM.REALIZAÇÃO: CAJUJNHOS MACIEL PROJ. CINEMATOGRÁFICAS.

UMA RAZÀO ECONÔMICA E
PRÁTICA NUM NOVO JEITO DE

VERANEAR
FLAUTAS 1

A». Almte Barroso 63 Gr. 1101 — Tels. 240-8949 e 240-8847
Av. das Américas Km 1,5 atráa do posto Itaipava Tal: 399-9886
Barra da TijucaCOMPRO RELÓGIO

ROLEX. PIAGET.
etc. de pessoa idfinea.

256-2919
542-4320

MAO FOTOGRÁFICA — Anti-
ga compro pg. 350 mil. 222-7060 Lgo Sôo Francisco, 281322. 222-7050.

PALLETS — Ótima madeira100,00 cada p/desocupar 252-3110 724-7666.

Arvores frutIfereas —
A partir de CzS 25,00 o mudatela. 392-9655/392-6043.

GRAMA EM TAPETE 8AOCARLOS — Pronta entrega.Tratar tels. 392-9655 e 392-9043.
QRAMA — Em placa (a mesmado Aterro do Flamengo) fome-cemos e entregamos em qual-quer lugar 392-9655/392-8043.
GRAMA — Em placa (a mesmado Aterro do Flamengo) fome-cemos e entregamos em qual-quer lugar. T. 392-9655/ 392-6043.
MINHOCA VERMELHA DACALIFÓRNIA E HUMUS —
Fornecimento de Húmus p/agricultura, hortas, Jardins,gramados, etc. A granel e emsacos. Fornecimento de matrvzea (Eiaenla a Pheretima). pro-duto analizado. Exposição toô-rica e prática aos Sábados —
Grátis — SS HUMUS EXP.LTDA. Tel: 264-0141.

TOWSfORMERS "TOMO" — taportKkana caba nnfe 2 CiS 600,00 ode. Tenhooutro brinquedos 396-3055 Jorte.
VENDE-SE - Fogões
de embutir coifas, pias
de aço, vasos deca e
celite, armários e pias
de cozinha. Tel. 284-
7540.

Escadas retas ttzf=rpy\
Basculantes, armários, box lf^UWl0í
Coberturas, terraço íj^MÀá aú.
Orçamentos sem compromisso 260-7743

Serr. N.S. Aparecida 270-5810
Algodão doce p/festas infantis, carroc., pipocas,
cachorro quente, batata frita, hamburger, pizza,
sorvete, refrigerantes. Preparamos tudo na hora,
no local. Serviço completo de buffet.

230-3763
Ligue e comprove

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei-
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13
horas.

BARATAS, PULSAS, CUPIM,
DESRATIZAÇÃO — Pessoal
especializados nflo precisasair de casa. S/cheiro. DET1SATel.: 275-6190.

ISK ALUMÍNIO
Hl ÇAO P/CRIANÇAS -JANELAS, PORTAS PARA BOX, FECHAMENTO DE AREA. BASCULANTES
7%1 ESPECIALIZADA EM SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS DE MADEIRA POR ALUMÍNIO E MÁRMORE.
ORÇ. SI COMP. - ENTREGA RAPIDA - FINANCIAMENTO PROPRIO EM ATE 6 PAG.
METALÚRGICA AME. Rua Dona Romana,236 — Eng. Novo - PBX' 261-4482

VENDO — Calculadora HP 41 com cata lo-to preço Cz) 2500 Rua Leranjeiras 95 Tel
XAMPUS PREPARADOS NA OBSERVAÇÃO— Entre o equilíbrio do homem hiteçtdoscem a netuiao fone-. 71J-5120 Pieç».25,00.

APARELHO D£ CHA — Preptt p«n deaero
presunta elepe Av. Ceptcebeu 930 B255-0739 S40.00.
BARBEADOR SANYO JAPONCS — (ta em-talagem funckma è pilha è prova d'águaca 690.00 Tratar 248-9511 I noite.

PARA VOCE MORAR

NO CAMPO, NA PRAIA OU CIDADE.
BKX10A CALOI CEO — Em bem eside cor verde sd à vista em dmhiiro1.000,00 Tel 256-3830.FORNECEMOS I

PLANTAMOS
FAZEMOS
JARDINS

CONSERV. ÁREAS
VERDES

. 25 ANOS DETRADIÇÃO
T. 331-8477/ 331-1876PAN-GRAMA LTDA.

CADEIRA AUTOMÁTICA P/IDOSOS OU PARAPLÉGI-COS — 2 velocidades e mar-cha-fé, automotora d carrega-dor de bateria, importada daBélgica, s/ uso. CzS 30 mil.Tel: 274-0960.

VENDO 50 NOVILHAS
Boa procedência leiteira, 20%
mojando já e 25 vacas no leite.
Vendo ou troco por caminhão
Mercedes. Tel. 701-2248

ORQUESTRAL

Violões, pianos, flautas,
violinos, tudo isso e muito

rnais. você compra ou
anuncia em Instrumentos
Musicais, uma seção que

nunca desafina.

Sua casa pre-fabricada com garantia de 5 anos e qualidade para a vida inteira
f COMPRO TUDO

232-8735 PLAnUAMtiriTO t VLnDAS:

KIO DC JAHEIKO: EMFIPAR • Av. Prcs. Vargas. 635 ¦ Qr. 1602/1604
Centro ¦ Tel.: (021)221.5625

'• VldeoCassete ate 9000 Cz•e TV a cores ^tô 1 500 Cz
e Mèq lavar Brastomp atOEiCOC*• Geladeira (perfeita) acima do 500 Cz

(mesmo c/defeito)
Acordeons (até 1000 Ci). miq. escrever, som em
geral, vídeos, TV PB portátil, discoe. projetores em
geral, louça, antigüidades, móveis de resid. e escrit. e
tudo maia.

JORNAL DO BRASIL

CORINTER • Alameda Jauaperi. 752 ¦ Morma
Tels.: (OI 11 542.298b e 61.2041

'12 o Casa & Decoração o domingo, 14/12/86 JORNAL DO BRASIL
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0 PRAZER DE TER

Personal Computer

CRAFT-XT
RAM
1 SA
1 SA
1 s,

256K
DA PARALELA
DA SERIAL

;ADA GAME
RELÓGIO
2 DRIVES SLINS ¥
8 SLOTS EXPANSÃO

ELHOR

CRAFT-AT
¦ INTEL 80286 (6 MHZ)

RAM 512 KB A 1 MB jk..
1 SAfDA PARALELA ™a
1 SA DA SERIAL
1 DISCO 1.2 MB 5 1/4"
8 SLOTS

e 640K de Mem. RAM
e CLOCK de 4,77 e 8MHZ

3 saídas de Vfdeo
Saídas Paralelas e seriais

CZ£ 51.920
6 MESES DE GARANTIA

Si KCCcka 
^PGace

RUA ANA BARBOSA, 47 LOJA 107 — MÉIER TEL; 594-2699

TURBO "MIKROS" XT MONITORES P/IBM-PC Cz$ 16.900
(IBM—PC—XT) l,,^^ «ML TK3000 M^jAPPLEJ e)

/',' !' ,p.','!"j"11 j.¦".'.!'!!!;i'i" ,'LIJI!,!"}»V

. .¦¦SB".1. """Bx

jigg IggfV

Com monitor
de alta res.
Com HARD

Disk de 15MB

55.320,

81.320,

KM,

MV-500Ò (CCE) 4.600 CPU + INTERF + DRIVE
MICROPIC

4.200 (F. VERDE) 4.4Ô0 (F. ÂMBAR)

PLACAS P/APPLE
16K — 1.200

128K — 2.680
64K P/II a - 2.050

512K PU «¦ — 6.900

GRAFIX MTfc 10.990,00
GRAFIX100 HS-F/T: 23X00,00

VISITE NOSSO STAND
NO SUBSOLO DO
BARRASHOPPING! Mikros

Temos também: Assistência técnica — suprimentos — software
¦Av. Ataulfo de Paiva, 566 S/L 202 Leblon 239-2798» 511-0599

4fp|f§Sf I,iC 
, 
S|r :JB|

CEMITÉRIO

DOS AZULEJOS E LOUÇAS

IMPOSSÍVEIS FORA DE UNHA

COWPR<3>
SO*"

266-7490

TOCA-DISCOS — PWIIps portátil pilha a
luz bom estado Cd 400,00 Adriana tal.247-2950.

CAMERA DE VÍDEO PV 220HQ — Nova, completa + ba-teria extra. CzS 49 mil Tel:352-1171 com. ou 371-0351.
FILMAGENS EM VfDEO K-7— Registre para sempre osbons momentos. Anivers., ca-samentos, festas. Tel: 274-2617.

VENDO RADIO RELÓGIO — AMTM digital,com totf nwo na caba japonês marcabuvcb Tel. 288-6569 Ana ou KJeber1.600,00

FILMAGENS EM VÍDBD —
Casamentos, aniversários erecordações. Equip. modernoc/legenda, som stéreo. Preçoà partir de Cz$ 1.300,00. Oa-wakjo, Tel: 254-5128.

VENDO — Delay ibanez, pitchtransposer, noise gate fur-
man. de lay roland fone 325-
1982 hor. 12 é3 18 c/José
Cario».

NÃO TENHA MAIS DOR DE CABEÇA QUEBRE A

VONTADE, QUEBRE MESMO. NÓS RESOLVEMOS O SEU

PROBLEMA, O IMPOSSÍVEL PARA VOCÊ, É POSSÍVEL

PARA NÓS.

AZULEJOS É COMO MULHER QUANDO FORA DA

LINHA TODO MUNDO 6UER

(021) 232-4116 • 232-6250

a FREI CANECA, 452 e 452-A (Em frente à Penitenciária). R. CATUMBI, 28

18 anos experiência
janelas, basculantes
Dortas p/ box

268-5084TEL: 258-7325
FULOORAUTO

IND. COM. LTDA.
R. URUGUAI, 99-TI JUCÁ

. Dlindex

VIDRACEIRO
cão JORGE

PAINÉIS
EM ESPELHO

PARA DECORAÇÃO
201-4944/261-3511
REVENDEDOR AUTORIZADO.

BOX
Vidro Temperado

Instalações • Consertos
Quadros •

Espelhos e Molduras
4 X 8/JUROS

DEPORBOX•<ci»oa M uOiAAníA i roa
Show Room

Rio: 233-6589
233-4873/233-7483Niterói: 7144727

BOX BLINDEX

5 pog. ti Juros
BARRA VIDROS

399-7792
399-4669
399-7885

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6° fei
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13
horas

O

3
s

F0RMIPIS0®
F0RMH1NE PISO®

anti-alérgicõ
Não queima e não mancha.
PISO SHOW — Divisórias1
Revestimentos»-.r oiç. •/compromisso,...

FGW Ind. Com.
pabx 372-76311 ¦

SAUNAS
NAMARRA

Seca. vapor - pré-
fabricada - aquecedores

Preço de Fábrica
Rua Visconde de Pirajá,
371 sl. 201

Tais.: 267-1396
e 267-1639

HEMllHffl

CONSTRUTORA ESPECIAU-
ZADA EM PROJETOS — Re-
sid/com. Estruturas, reformas
e instalações. Ligue 233-
4144/22&-2S70.

OBRAS E REFORMAS EM
GERAL—Pint. revestimentose alvenaria, hidráulica, elétrica,impermeab. mercenaria, slrv
teco. Orç. grátis. 220-2226.

LAJOTAS * PEDRAS
POUURETANO - EPOXl

TODO TIPO
DE TRATAMENTO .

EM PISOS
1 EXIJA QUALIDADE
265-5051 * 205-2547

s m ¦

AMI1® ft gfiiah;
3L !

s ||pgpg;' ' 1 

m.

Box Clasic
e

Box Comum
em Promoção

Rua Conde de Bon-
fim, 214 li. 09

Bi

WFUFKADOf) GRADIENTE LAB 1000 S
140W — PrWto estado como no» 3*
(ando. Tal 771-3670 Cá 2.850 Bar-MfdO.
AMPUF1CAD0R OA 5500 QUASAR - Per-Wto astado 29SW 2 VUS C4 4.950,00.T«t 771-3670 — Banurdo.
APROVEITE — Walkman ridio AM/fM a
caurfa^ngo 2.000 (Dois mil enodoa)
DISCO K ÓPERA — Now a importado«ando por 300. òparn completai, trecho»a recitais. Tal; 237-3513.

GRAVOU DE BOCSO — Importado paiaaetudaota oii jornalista. Vendo. Tafc 710-9866.
TOCA DISCO GARRAR0 M00 301 — lato-nttrio profissional c/braço e base (to-tuonto Crt 3^00,00. Tal: 7714105 Bar-nardo.

SONY NINI
AM/FM — Lazer tape
reverse 2 caixas

Tel: 227-7262
267-6189

DISCO DE ÓPERA NOVO E IWOKTAIIO —
Vendo por 300. Operas completas, tnetose reciteis. Tel: 237-3513.
GRAVADOR DE B01S0 — Importado ptraestudante • jornalista. Vendo. Cz$ L000
mo. Tel: 710-9866.
CLASSKXSCADOS JB - MO-5522Anuncie por telefone de 2* a

e*-felra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 ts 13 horas. .

COMPRO
VÍDEO

266-7490.

CLASmSCADOS JB - SK4S22Anuncie por telefone de 2* a
õMeira de 8 às 19 horas
sábado das 8 às 13 horas.

CLASSIDISCADOS JB - 580-6622Anuncie por telefone de 2a a8Meira de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13 horas.

I- 
'

!»-/ '¦¦':!$>imnus

***
CONSTRUTORA TIJUCA

LTD A. — Construlmos refor-
mamos cases pradios apt0 c/
rapidez e garantie. Paflam.
pero. T. 208-7497.

Garanta o seu filme para o
fim de semana

ALUGUE NA

VIDEOÚROME
CENTRO

2." à 6? feira de 9:00 às 18:30 horas
Conheçam nossas promoções

Não cobramos depósito. Venha cadastrar-se! CzS 200,00
Av. Rio Branco, 181 Sala 1004 • Tal.: 262-5486

EM FRENTE AO METRÔ CARIOCA
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SOM - CONSERTO
NACIONAIS OU IMPORT.C/GARANTIARETIRAMOS SUA RESID.STEREOSOMTEL: 289-4783

BWnPAMSOTOê
. ? «SFNnir

sto
A.B.A. BELA — VWoo fil-

magens é c/Troy eq
prof. e/l«fl. som stéreo e
•faltos asp. anivers. ca
saments. batte, etc VI-
DEO COSMEX 237
9621/ 246-4180/ 257-
9621/246-4180 BIP 21
BM ou TaUstrada
011154 RJ 2121.

A DOC-VÍDEO LTDA — Rima-
gens, casam., anivers. e do-
cumentários p/firmas. Em
VHS e U-Matlc c/edlçío 239-5591.

ANTENAS
P/ VÍDEO
CASSETE

Grave imagens lim-
pas e passe p/ toda
casa
a Orçamento grátis

Financiamos
RICS 342-5761

ARTE FILMAGEM — Casa-m./anivers/outros eventos.Melhor pço. Seja o artista prirvcipal. 541-7644/325-9254.
BROADCAST VfDEO — Gera-dor de efeitos digitais oTBC,mosaico, froezo, slide, stropecompressôo e movimentaçãode imagens c/joy stlck. outrosefeitos. Sistema NTSC ou PaiM. Hor. com. (021) 2750946,Rio - Sr. Fred.
CAMERA VÍDEO JVC GXB9U— Pouco uso 18.000,00 - Jor-
ge 249-0562.

MANUAIS VÍDEO
Em português para vídeos,cámeras Panasonic. Natio-nel. JVC. Integrais, ilustra-dos. Entregamos • 771-

i
2050642

LOCAÇÃO DE
FILMES VHS

.(Todos os gêneros)R. DAS LARANJEIRAS
21 loja 32

CAMERA encuno FECHA-
DO SONY — O fonte a saída
para monrtor. 3.500,00. 24&-
0562. Jorge.

FILMES ORIGINAIS — Novose selados cerca de 40. Veo.lote pMdeo Clube. Bom preço325-2459.

VIDEOCASSETE—Vendo Pa-nasonlc PV-1381, na embala-
gem lacrada. CzS 15 mi. Tel:208-7786.
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GARANTIA TOTAL

Telefone sem lio
Secretária Eletrônica
Rádio-Relógio-Teloíone
Transcodificaçâo ds

Vídeo Cassete de
COPACABANA
BOTAFOGO

SETE

todas as marcas
• Instalações • Baterias
Caixinhas

Francisco Sá, 23/1.307 — 267-8687
Real Grandeza, 139/204 — 26&6544

MÉIER — Rua Medina, 127/1.010 — 591-3895

RIMES VfDEO K7 ERÓTICOS— Explícitos, originais NTSCVHS novos CzS 390,00 ou150,00 fitas virgens TDK HS330,00. Duplicamos seus fil-mes CzS 80,00. 232-8676.
RTAS DE VÍDEO VHS — Vir-
gens, lacradas, Sony. CzS 300.
Tel: 274-2617.

TRANSFORME SEUS HL-
MES — De Super 8 sli-
das ou fotos p/vfdaocassete. Nto deixe suas
lembranças no esqueci-
manto 237-7989/257-
9621.

VÍDEO GAME PHIUPS — Com 4 bjos r
caia funcionando 1Ü00 cnaaoos ti avista em dinheiro 256-3830.

Na hora de você

procurar um

Vídeo Clube,
encontre o que
lhe dá as maiores

opções:
e Tr^nscodijjcarnos seu vfdeo

I a Temos outros pianos a sua escolha
AV. 28 DE SETEMBRO 373/ SÜ 204 -'- ÉNTR. R. SILVA PINTO, 49 TEL. 288-4763

110,00 DE MEN-
SALIDADE COM
DIREITO A 52
FILMES/MÊS
95,00 DE MEN-
SALIDADE COM
DIREITO A 26
FILMES/MÊS

but yDund
VÍDEO

PAL-MIIIIIIIIIII PAL-G IIIUIIMTSC

AUTOMÁTICO

TRAIMSeODER

CONSERTO - GARANTIA

vídeo e Audio em geral

ÀV. COPACABANA, 978 SUBSOLO 108

n

TELEF0ME
I ' » sex no
I I TOJO secktAmas

. ^ R. HI'

VIDEOMANIACOS

f NACOMPRAOEVT £
^ . UM SUPORTE OE TV J-

m
CAMERA — VtDEO
CONJUGADOS

6 TRANSCODIFICAÇAO
6 INSTALAÇÃO
• MANUTENÇÃO

INSTALAÇÕES

VÍDEO
tel s/no
SECRET. ELÉTR.•

- VT
CL SEC-TEL. S/FIO

sala 203 tel.: 255-7117

ENTREGA
A

oowicino

227-7262

VOCE
i OS MELHORES TlTULOS DE TODAS

AS DISTRIBUIDORAS
i CHAPEIRAS/CARTÃO P/CHAPEIRA/

ESTOJOS/CAPAS PA/IDEO
SUPORTES P/TV E VÍDEO d

VAI ABRIR UMA LOCADORA?

VAI RENOVAR O SEU ACERVO DE FITAS?

SOM — TV

REFORMAS E
CONSTRUÇÕES

Serviço rápido, garantido efacilitado.TVG CONSTRUÇÕES,TEL: 222-1734.

Instalações, projetos e consertos de equipamentos de alta qualidade, em
firmas, clubes, consultórios, etc...
e Amplificadores a Toca-Oiscos
a Gravadores de fita e Televisores (Japonês)
e Equalizadores a Aparelhos Médicos (eletrocardtó-

grafos)
Tel.: 208-6902, 208-7963, 288-4672.

UHMJHI

ESTOQUE DE FITAS RENOVADO
DIARIAMENTE COM ÚLTIMOS LANÇAMENTOS.
FITAS PAFíA PRONTA ENTREGA
TELÃO DE 73 2 200 POLEGADAS LASER

SUA LOCADORA NUNCA SERÁ A MESMA
DEPOIS DE NOS CONHECER

REMETEMOS PARA TODO BRASIL

TECNOLOGIA EM SERVIÇOS E SOLUÇÕES
Entre na rede da POLYMAX Informática
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poBi/maxVfiPOfiMAnCAS/A
mesiscom Informática

Rua Mal. Oeodoro, 581 — D. Caxias TEL — 771=4336
ENTREGA IMEDIATA

FINANCIAMOS

Na escolha de um micro, o mais
importante ó o suporte e serviços que

ele vai ter.
Faça com quem conhece.

vendas

software p/08 e 16 bits I
¦ 

assistência técnica
 ¦

cursos de programação BASIC e
COBOL

aulas práticas em laboratório refrigerado
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Â MELHOR

SOLUÇÃO

PELO MENOR

PREÇO.

Av. Passos. 101 — Salas 1603/1604
Rua Sete ae Setembro, 92 — Sala 2209
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PROMOÇÃO! LIGUE-JÁ!
(021) 242-7737
BK — PC PLUS 1 KWA
Cz$ 2.868,00

JMWfew— JJpvgJyf*1

Microcomputador 16 Bits — DIGINCT XT Compatível c/ IBM. XT CONSULTE-NOS
Microcomputador 16 Bits — NEXUS Compatível d IBM. XT CONSULTE-NOS
Microcomputador CP 500 M 80 Cz$ 31.500,00
Impressora Mônica Plus EL6031 c/132 col o 180 CPS Cz$ 22.000,00
Impressora RIMA XT com 132 col e 180 CPS CzS 19.800.00
Impressora P 720 XT com 132 col o 250 CPS Cz$ 32 .500,00
MAUSE CONSULTE-NOS
Placa TLX 500 Cz$ 15.000,00
Cabo pl Impressora MÔNICA - Cz$800,00
Cabo p/ IBM PC paralelo Cz$ 720,00
Fita p/P 720 Cz$ 45,00
Fita para Mônica Cz$ 50,00
Disquete Verbatim/Datalife (DD) Cz$ 650,00
(SD) Cz$ 580,00
Formulário Continuo 80 col branco CX/3.200 Cz$ 384,00
Caixa computadora para duas impressoras Cz$ 2.800,00
Modem MPC13 CzS 3,900,00
RS 232 Cz$ 2.100,00
Capa pl impressora MÔNICA Plus Cz$ 250,00
Disquete 8" (Borroughs) (DD) Cz$ Cz$ 660,00
(SD) Cz$ 590,00
Porta Texto Cz$ 180,00
MESAPARAIMPRESSORA/Mesa para Micro CONSULTE-NOS
TekBox (arquivo para 10 disquetes) Cz$ 60.00
Caixa de etiquetasauto-adesivas CONSULTE-NOS

PRONTA ENTREGA

OFERECEMOS TOTAL APOIO DE ANÁLISE E
PROGRAMAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE

NAS AREAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRA
E INDUSTRIAL
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DIGINET XT

ÚNICO! TOTALMENTE COMPATÍVEL IBM-XT
Qualquer configuração consulte-nos

FORMULÁRIO

C0NT./RRQUIV0S
CNTRCOR IMCDIfflft

80 col. 1 vio/br Ort 115.00 p/ml • a. t/3.000
132 col 1 vio/br. CzS 135.00 p/rrt -«. c/3.000

finqmvo cm oço 51/4" p/100 dtsq. Czt 400,00
flnquivo em o<;o 8" p/100 dtsq. CzS 600.00

Mesas poro Micros - Impressoras
ftasto p/Form. 80/132 col.

Cx plástico poro disquete - 4 e 10 unidades

AI-I-^ATA
CONSULTORIA t »LAN(J*Ml«TO l*OA

TCICX: 37749 RflLL
usa

Hê-SOOO

TV NA PAREDE
SUPORTES E BASES MOVEIS P/TV

PAREDE E TETO
MESA TV E VlDEO
ENTREGAMOS NO LOCAL
INSTALAMOS

FACILITAMOS EM
2 VEZES SEM JUROS *

. • ACEITAMOS CARTÕES DE

FARG0S™
R. Hilário de Gouveia,
66Slj.203-Copa-RJ 255-7117

TEL

COMPRAMOS
VÍDEOS E CAMERAS USADAS

Cobrimos qualquer oferta e pagamos
em dinheiro na hora.
Retiramos em sua cidade.

Ligue a cobrar:
CIA. PAULISTA DE VlDEO

9-011-533.2266

VlDEO CLUBE LOCADORA
TRANSCODIFIQUE SEU VlDEO E GANHEUMA INSCRIÇÃO QRATIS OU ESCOLHAUM DOS PLANOS ABAIXO

W/////. ln»cric«o Mensal Dlrelto a'
A 700,00 95,00 2 Fllmes por Dla
B 500,00 80,00 1 Fllme par Dla
C 400,00 70,00 12 Fllmes por m6s
D 550,00 80,00 16 Fllmes por m6s
Rua URUGUAIANA N.' 10 S 705 TEL.: 224-9391

TRANSCODIFICAÇÃO

GRÁTIS
Sua inscrição no VHS SPECIAL CLUBE vale uma
transcodíficação grátis.APROVEITE O SUPER PACOTE

r«
rMS 5PECIAL CLUBE

R. Visconde de Pirajá. 82 s/loja 207
Tels.: 227-6893 • 521-4153

RAUL MOREIRA
: FOTOGRAFIA - VtDEOflUIAGENS
£ Pagto. ttdl. Efeitos eapeoUt¦"* c/togandÉ».
. 205-2349/ 225-3813

lc

TRANSC0DIRCAÇÁ0
E CONSERTO

NATIONALpanasowc
Com certificado de garantia total
por 30 dias.• Traiucoder com garantia pcrm*-nente.Grttn iftscriçio e looçáo de umafita u Central de Vídeo..

RUA DA PASSAGEM, I1/2M
TEL 295-7549

VtoEO K-7 PANASONIC —PV-6800 e Câmona PanasonicPK-958 stôreo, d legenda, no-va. Tratar tel: 267-6379.
VlDEO PANASONIC oT —Na embalagem, transcodrfica-do, remoto sem fio,16.500.00. Jorge. 243-0662.

LANÇAMENTO

CHEGOU 0 TVM LASER A MAIOR TV DO PAÍS

Fotos, catálogos, e maiores informações

Rio (021) 259-2007 
— dia e noite

BHte. (031) 331-1455 
— dia e noite

São Paulo-(011)571-1128

O primeiro color vídeo projec-

torTV Laser Portatio (similar ao

importado) imagem perfeita

(tela de um (1) a 20 metros

quadrados) som stéreo, contro-

le remoto total, sem fios, com

32 funções auxiliares. Entrada

para TV a cabo e vídeo cassete

98 canais VHF e UHF garantia

total de um ano

€<M

W DISQUCTE
r 

VCRBHTIM
CNTRCGR IMÍDIRTR

5 1/4" Simp/Dup. Czt 430.00
Dup/Dup. CzS 520,00

8" Simp/Smp Czt 490,00
Simp/Dup. Czt 590.00
Dup/Dup. Czt 740.00

Imp 132 col CzS 11.850.00
TK 3.000 Czt 10.800.00
Cabos p/lmp /Drive/Copos

AUUr%ATA IqbUCONSULTORIA C PLANtJAMINTO ITOA. Cílílíl
TELEX: 37749 fifill CCCf ^UUU

VlDEO portátil panaso-Ntc — PV-8.600 Baterias BP-80 e Ac. adaptor PVA-118 Ti>do OKm barato 325-2459.

APPLE R PLUS — Original daApple Incorporation. Estadode novo. CzS 7.000. Tel. 285-5950. Tr. Mônica (hor. com.).

¦r tv
W CONSERTOS ^
| EM GERAL W
B • CORES • PB ¦
¦ • NO LOCAL ¦
A • QARANTIDO M

VlDEO NATIONAL PANASO-NIC Q 9 — Remoto, s/fio.Carxa lacrada, fitas VHF; TDK250,00. Tel: 274-5008.
VlDEO PANASONIC PV 136— Na caixa, último modelo,diversos recursos, CzS
_14.000.00 Tr. Tel.: 268-2819.
VlDEO PANA80MC 1381 —

Controle remoto, na caixa.CZS 15 mil. Grátis fita TDK.Tel: 278-2925.

MiliiiWARE

mrafirmncft' «fctiuipainentos c/assísténcia total
.f SopMrnentfjs e peças originais.¦ • Assistência Técnica autorizada.-•F-eços especiais sob consulta.

GRANDE PROMOÇÃO*
•CPU UntionVifleo UnilronIntprtaco UniUon•Conconirac»' Intolo*ND 4000 AT
•UmtronAPIIWK Crt 9.609,00Monitor II oo fósforo VerdeÜn'lfOi Cli 3 910 00«tmpipsso<J MimaXM80 Cl» 19 W0.00•Ond<«via<Jos Oe e<wqia tf ,B* PC Plus CxJ 2.900,00

PRONTA ENTREGA
S714-3018 - 710-2780

Rua Moreira César, 229/1713
Shopping Icaral - Niterói.

ihii-irs SDIÍ^II-1.

LINHA PC

Omega XT 640K Turbo, 2 Drives Slims, Velocidade 8.0 MHZ, Placa Monocromática de
altíssima resolução (720x340), salda p/impressora. Disco rígido de 20 Megas; Monitor de
vídeo M PC 12/H Cz$ 78.000,00
Omega XT 640 K Turbo, 2 Drives Slims, velocidade 8.0 MHZ, Placa Monocromática de
altíssima resolução (720x340), saída p/impressora, monitor de vídeo MPC 12/H .. Cz$ 51.900,00

OPCIONAIS
Placa multi 1/0 c/2 saldas sereais, 1 saída paralela, 1 entrada de Joystick, clock
permanente.
Placa de vídeo colorido c/1 saída RGB, 2 vídeos compostos, 1 saída p/RS e 1
salda p/Light-Pen.
Discos rígidos (Winchester) de 10 à 40 megas.

CONFIGURAMOS DE ACORDO C/A SUA NECESSIDADE.
PREÇOS ESPECIAIS P/REVENDA.
REMETEMOS P/TODO BRASIL.
GRÁTIS CÓPIAS DE NOSSO ACERVO DE PROGRAMAS.

FINANCIO EM 5 VEZES
Rua das Laranjeiras, 21 Loja 02

S 285-6543 © 205-5798

VIP VlDEO CLUB PROMOVE SEU NATAL
Se)a sócio com estas vantagens-Planos Inscrição Mensal Direito a800,00 130,00 26 filmes350,00 90,00 8 filmesFilmes Legendados Funcionamos das 9:00 às 20:00 hs.
Tel: 234-8448

R. Conde Bonfim, 229 L) 205 Próx. Metrô S. Pena

TV SANSUI26
Steroo - entr. - 2 VT. etc.Rack + 2 cx

Tel. 227-7282
267-6189

APPLE—Joystck ana-
lógico CzS 300 digital
Cz$ 200 Tel: 284-
2031.

VlDEOS — Secretárias, somem geral, TV. câmera3. jogosAtari, telefone s/fio, PX PY(VHF), gravadores, toca-fitas
p/ carros, vldeobim (tBlôo),circ. fechado do TV, WalkieTalkie, Walkie Man, máqjina3fotográficas, fitas de vídeo.Boi5<js de vídeo e cômera.Compro vídeo e câmeras devídeo usadas. CONSERTOS EtranscodificaçOes deVlDEO. Faz-se filmagens. A.J.MENEZES-RADIOS. Rua dasMarrecas, 36/606. Tels.: 262-4686, 240-3550, 240-1500 e266-4545 BIP 2986.

VIDEO-CA88ETE PANASO-NtC — Mod. "Proline" úftimo
geração Transcod na ombal.18.000. 552-2772 R. 299 £d-son 2a f.

INFORMÁTICA

im
APLLE HE- Vendo
orig. c/drive, impres.
EPSON RX80, interfa-
ce, ca tão 80 col/64K.
M/hora Sr Luiz 239-

KB903.*

CP 600 C/Z DRIVES — Corcinza, nunca usado. CzS
21.500. acompanha manuais ediskettes. Tel. 285-5950. Tr.Monica (hor. com.)

T

Conde de Bonfim, 229
Lj. A e 11

COM GARANTIA DE
S MESES.

MANUAL DE TREINAMENTOContabilidade
Folha de pu^unientoControle de «toque
Contas a Rec./Pog.
Controle Orçamentário
Fluxo de Coixo-^ssa
Faturomento^^V|,

Mala direta
. Tel.: 284-2031 j

IMPRESSORA P 720 XT— Na embalagem com
garantia pouquíssimouso, paralela 132 colu
nas, 250 CPS com cabo
32 mil. Sr Yuri 253-1818.

MANUTENCAO
MICROS

Apple/POTRSSO/Drtves/
interfaces/

impressoras.
R Conde de Bonfim,229A
Tel.284-2031/284-6509

C0MM0D0RE!

64/128
•Clubo Venda do sottwares•AcessônosOfidn^ Téc.•Últimos lançamontos•Peça^os um catáJogo•Remetemos plodo BrasilR. Vise. de Pirajá, 5S0SS122 R.JTel: (021)259-4596, .

ANALISTAS — FREE LANCER
CONVERTBM SISTEMA:

BP© II Pl Co boi — Assembler/370 p/CobolCobol d* CPM pl Unix
Tel contato — 257-5362 — 580-5654

Só novidades do exterior.
Progrs em disco e fito.
Confiro nosso preço e
qualidade.

^^——r———————

I

^PUCA P«M

PRO \ ¦ PUUCP/D Cmmoi . MC 5000 — CCE
ITPIJ + DRIVE + I* 1 (IBM PC XT) (256

KjgRl placA DRIVE + 1* PUCt KPKSS0M M K ; 2 DRIVER'S
^¦2»K^AmoNITOR) CZ$ «»IW> 4.77 MHz)
yitM7,100'00 49-500'00

iwont-cct(otu) intigianoo ^
tn 1.400,01 jH RAPIDEZ PRONTAHHHHm XT) (640 2 0RI- 4HMm sun ccc n «mi / ¦ ®NT|16A x~ ver s; b mhz. mo- /

tn uoo* / ¦ QUAJLIDAM nitor de vIdeoi /
miToioevliu ir f6s-/ ¦ inconcht czs 51 .&00.00 /
FOIO VUDE Cd l.ZMM 

MICROCOMPUTADOR —CP
500 c/1 drrve, CP/M 64K. ót,estado. Acompanha manuaiso soft. CzS 17.000. Tel. 285-5950. Tr. Mônica (hor. com.).

MICRO TK 2.000N/128X + RS232C + Modem + dtvw
programas — Melhor ofwta— Ricardo — 371-0106. R.219.r^— —

CONTABILIDADE
POR

COMPUTADOR
Escritórios contábeis o
Empresas com Contador
próprio. Diários, Razáo.
Balancete. Balanço. Pre-
ços a partir de CzS 147,00.
INFORM SISTEMAS. Tol.
262-2348.

VIC COMMODORE
20/64Man. séria, mil soft disWitas, interfaceK 7, fast load, cabos, conec., ftat cable,manuais tradimdos, etc.Baitfl Comput — Nilo Peçanha —

5G/2407 — Orrtro 262 1213

TK 86 — Bom estado, comple-
to. CzS 900. Tel. 285-5950. Tr.
Monica (hor. com.).

VENDO MICROCOMPUTADOR — Exato-PRO da CCECzS 6.900. e outro compatível
c/o Apple marca Dismac CzS
6.000. Tel. 285-5950. Tr. Mo-
nica (hor. com.).

WINCHESTER DE 10 MBMarca Houston c/controlado-
ra. Preço 24.000. Tr. Leonardo
T. 259-7870, pola manhã.

Mercado

Fotográfico

Compra, vende
e troca de material

&

LABORATÓRIO PRETO EBRANCO E A CORES — 6revelações p/dia de E6. Repro-duçào, duplicação e intemega-tivo. Ampliações p/uso profis-sional. Pegamos e entrega-mos em seu serviço. R. Marizo Barros 1058 Box 12. Tel.264-5435 ou 246-4180 BIP 01 -
L.

TELESCÓPIO MEAOE 4"— Motor drtve, tripé,
lentes f/10 etc. Tal. 392-
6823.

930

«roOPBÇAS
AVAPPMIUUS

OFicmáa

A CASA ARTSOM PIANOS —
Cauda, apt° armário, ult. mod..
pianos novos, bem pequenos.R. Dias Feneira 90. 294-2799.Fácil estacionar. Leblon.

A CASA MU1AN PIANOS —
Cauda. apt° armário melhor
preço. R. Ouvidor, 130/2° arvdar. Tel. 252-0809. Centro.

A PIANOS
COMPRO À DINHEIROTODAS AS MARCAS.

232-9106
252-26787 àl 22 h.

A PIANISTA
Pianos Novos e usados NA-CIONAIS E ESTRANGEI-ROS Av. Salvador do Sá 184— Estácio

232-5504
A CASA SÉRGIO PIANOS —
Tradição e qualidade. Váriosmodelos, vendas a prazo. R.St® Sofia. 54. Tijuca 228-1435.

A MUSICAL — Piano Rosier.Steinway. Essemfelder caudaapt° armário. Av. Maracanã,670. Tel. 264-6177.

PIANOFORTE
REFORMAS
AFINAÇÃO
IMUNIZAÇÃO DE
CORDAS

e TRANSPORTES
e LAQUEAÇÀO
e CONSERTOS
PEÇA SEU ORÇA-

MENTO
236-3270

FOTOGRAFIA
ÓTICA

(ttS

ACORDEONS
SCANDALLI

E TODESQUINI 80
E 120 BAIXOS

Compro pago ató CzS 2.000
TV è cores

máq. de escrever, ele...
S 264-1749

/ N F O R M Á TCi C A , :

Tel.: (021)533-1399
Av. Marechal Câmara, 2.71 sala 804 - Rio de Janeiro - RJ.

mAquina fotoorArca —Ofympus, ótimo estado, im-portada. CzS 5 mil. Açoitooferta. Tel: 236-7044.
"Vocô merece

melhor
presente:"

tomos grande varioda-
de de máquinas e
acessórios. PHOTOKI-
NA — 2000 Equipa-
mentos Fotográficos
Av. Rio Branco. 156 s/
loja 241 Tel. 262-4186
e 262-1485

"MAIS DINHEIRO
PARA 0 SEU

NATAL"
Compramos o seu
material fotográfico
pelo justo valor, pa-
gando à vista. Photo-
kina-2000 — Av. Rio
Branco. 156 s/loja
241 Tel. 262-1485

SOM 3X1
Compro pago até
2000. Acordoon 80 o
120 baixos, máq do
escrever etc.

264-1749

CASA
MILTON PIANOS

Desde 1925. Pianos, ór-
gãos guitarras, amplificado-
res, instrumentos do sopro
o percussão. Financiamen-
to próprio. Rua Mariz e Bar-
ros, 920 — Tel. 264-8585
(Tijuca); Rua Hilário do
Gouvêa, 88-A — Tel. 257-
7586 (Copacabana).
COMPRO UM PIANO
— Família precisa urg.
275-8068 e 541-9320.

NUAS
CASA PUERRE

CAUDA, APTO. ARMÀHIGTDOAS AS MARCASCOMPRA. VENDA-CONSffiTAARNALDO QIHNTEIA. 134
Tel- 541-5795Aborto «t» 22 ti»

Sintetizador
Yamaha DX-27
importado prof. 61 teci irvterface midi e k7. novo28000 Cl Tal 237-1715 anorte

OfIGAO CASIO CT310 — To-ciado profissional. 12 ntmos.12 instnjmentos. arpogio alto,novo. CzS 15 mil. 257-0285.
PLANO TODAS MARCAS — Emodelos, melhor preço maior
prazo o garantia. Rosário
141/2° andar Tel: 222-0983.
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Aqui as melhores
lojas e serviços
em Vídeo Cassete.
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VÍDEO TAMBÉM
É CULTURA

Para anunciar
basta telefonar:

mM$;úMÊIãÊÍ::iMÊÚÊÈÈÍ B (021) 2'2-441 3—R]

OS líyiPERDIVEIS
Denise G. Santos

LAÇOS DE TERNURA
Vencedor dos cinco principais OSCARS em 1983, MELHOR FILME, MELHOR DIRETOR, MELHOR

ATRIZ (Shirlev Maclaine), MELHOR ATOR COADJUVANTE (Jack Nicholson) e MELHOR ROTEIRO
ADAPTADO, é um filme grandioso porque consegue falar com descontraçáo da profundidade dos
sentimentos humanos. ... • 

O filme trata basicamente das experiências de duas mulheres, mãe e filha, que convivem como duas
arandes amigas confidentes num relacionamento totalmente aberto. A espontaneidade desta relação é a
orando originalidade da história e forma o principal elo de uma corrente de ligações sentimentais que
abordam o amor em suas diversas formas. O amor materno, o amor entre jovens, o amor maduro e também
a falta de amor são apresentados com profundidade em meio a situações do cotidiano num clima leve e
divertido. Este clima é mantido durante quase todo o filme e as cenas só se tornam mais carregadas quando
iSt°0 

ritmcTdfn^mico num filme sentimental é resultado da competência do diretor James L. Brooks, que
conduz as cenas com muita habilidade. Os principais personagens envolvidos na história são: Aurora
(Shirlev Maclaine) uma mulher de 50 anos, sua filha Emma (Debra Winger) e o vizinho de Aurora (Jack
Nicholson) um ex-astronauta frustrado por não ser mais reconhecido profissionalmente. Shirley Maclaine e
Debra Winger conseguem encantar o espectador como mãe e filha representando uma relação que já é por
si só encantadora.
Jack Nicholson é o maior responsável pelo tom de comedia
do filme e quase todas as suas aparições conseguem
provocar risadas. Laços do Ternura da CIC VÍDEO agradará ao
público mais heterogóno por ser um verdadeiro e comovente
discurso sobre a vida.

J& SUNSET ViDEO I

ffijT
Locadora de filmes
originais legendados

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS
R. Visconde de Pirajá, 86 s/Loja 18

Ipanema S 287-7347

Produzido por Artur Tavares

VÍDEO NOTÍCIAS

SUPORTE COM SEGURANÇAVários fabricantes de suportes de TV escreveram a esta
Coluna, comentando sobre nossa matéria de 23 de novembro,
título "A Qu#d« do Víd«o • da TV". Eles alertam para a
instalação que normalmente ó feita pelo próprio consumidor,
sem os devidos cuidados. Nas próximas edições vamos
orientar como proceder a uma instalação correta e segura.
DURVAL NA COBALDurval Azevedo, Diretor da rede de lojas Vfctoo Shop, acaba de
negociar mais uma loja. A 9a loja fica no Cobal Humaitá com
grande facilidade de estacionamento. Durval não revelou, mas
|á sabemos que a 10* loja vem al.
ALEM DO VÍDEO, O MAIS PURO SOM
O LASER COMPACT DISC CLUBE está distribuindo com
exclusividade para todo Rio de Janeiro as caixas acústicas
B.E.S., para que possamos ouvir o mais puro som Laser.
Naturalmente quando não estivermos assistindo um bom
Vídeo filme.O Álvaro do L*mt Compact Dite Club* espera vocô também,
para ouvir o B.E.S.
WALDEMIR DA PRA TODOS OS LEITORES
O Empresário Waldemir do VHS Vídeo Clube está dando paratodos os nossos leitores um ótimo brinde. Basta escrever parao Qula do Vfdoo Concurso VHS e concorrer ao aluguel
gratuito de cinco filmes, juntos ou alternados por 24 h de 2" a 5a
feira. .
O VIP DO VÍDEO
Alexandre do Vlp Vfdoo conseguiu o que pretendia. Montar
um Vídeo Clube Vip, com clientes satisfeitos e bem atendidos,
além das mais recentes novidades.
A NOVA ATRAÇÃO DE FRIBURGO
Entre outras, sem dúvida, a mais nova atração de Friburgo ô o
Ffttxirgo Vídeo Club*. Mais de mil fitas já fazem parte da
distração diária desta bela cidade Fluminense entre montanhas
e paisagens inesquecíveis.
EXCUWTflOADES XANADU
A Xanadu Vídeo acaba de fechar contrato de exclusividade
pare a comercialização dos filmes "Talpan" e "Po*avíd«o'. A
Xanadu comercializa também filmes de outras Distribuidoras.
FELIZARDO ROCHAS VÍDEORocha'* Vidao informa que na próxima semana divulgará o
ganhador do Concurso "Sinopse" de novembro. Apesar dos
problemas com o Correio, foram recebidas muitas cartas.

Na ocasião o Gula do Vidao vai fotografar o "Felizardo".
Carlos Rochas promete mais novidades para breve.
PAPAI N0& DA ENTREVISTA EXCLUSIVA AO GUIA DO VfOEO
No próximo domingo Papai Noel vai dar entrevista a esta
Coluna. 0 bom velhinho também está de olho no maior
sucesso dos últimos tempos. O Vídeo Cassete.
COMO GANHAR UM ALUGUEL GRÁTISO Station está oferecendo aos novos possuidores de vídeo,uma ótima promoção. E só passar por lá e falar com a Ida. Pelovisto vai ter'aluguel grátis.
A NOVA BOUTiaUE DE IPANEMA
A Thacy Elatrònlca acaba de lançar a mais completa Boutique
de aparelho eletrônicos da zona sul. Aparecida apareceu com
uma grande variedade de acessórios para vídeo. som. TV.
Eames etc... A Boutlque Thacy da Aparecida fica na V. Pirajá.

95/212.
A VEZ DA CULTURAPara aqueles que além do vídeo, gostam de uma boa leitura, aEditora Re-VIsta acaba de lançar o livro "Fazendo Cultura".Muito bem elaborado, este livro pode ser encontrado emlivrarias especializadas ou pelo Reembolso Postal. Informações225-4835.A SUA FITAAdelaide» Velquelre R.S. Uma. Santa Rosa, Niterói, ganhouum vídeo fita original oferecida por esta coluna. Para istoAdalaidaa escreveu para "Guia do Vídeo" Av. Pres. Vargas.
1733 gp. 1901/9 — CEP 20.210. dizendo apenas: Leio todos osdomingos o "Gula do Vfdeo". Escreva e ganhe você também.VEM Al A GALERIA DO LEfTORVocô gostaria de ver sua foto publicaria nesta coluna? Estamoslançando a seção Galaria do Mtor. E só mandar uma foto paranós com nome e endereço e nós publicamos. Nâo precisa ter
vídeo ê so gostar dele. Cartas: GALERIA DO LEITOR — GUIA
DO vIdeo.
REGINA DO INTERNATIONAL VlDEO CAI DO 27* ANDAR E
VAI PARAR NO 5°A Super-Simpática Regina do International Vídeo Clube do
nâo menos simpático "Cariinhos" está saindo do 27° andar
para ficar no 5o da Rua Senador Dantas 75. A Popularidade doINTE'L está sempre subindo, por isto ele desceu para ficar
ainda mais perto de você.

Tel. (021) 22!AQUI ESTA

DARZE ESTA DANDO O QUE ASSISTIRComo era de se esperar, o Derze Vídeo está dando o queassistir em vídeo, tanto em sua loja da Tijuca como a doCentro. A direçáo é de Miguel.SER OU NAO SER EIS A QUESTÃOO Sar-Vidao está fazendo tudo para ser um dos maiores dei trabalho nào deixa dúvidasores.I PRA QUEM NÀO O TEMü Vídeo Clube Madureira acaba de criar uma sala de vídeoprivé, mesmo para os que ainda nâo o possuem. É só falarc/Ivan.

Quer documentar «eu aniversárioam vídeo???Quer fazer um CLIP paraseu conjunto???
Quer alugar um Telão???

LIGUE MAESTR0:295-8194
pi

VIDEO clube
Empréstimo de 2 filmes diáriosA maior disponibilidade de filme» originais no Rio de Janeiro em
VHS (Sist. NTSC)Filmes seiodoi pela Embrafilme, compatíveis com os melhorei
Vídeos Nacionais e Importados.
Varrtogens adicionais para Sócios de qualquer Clube
Entregas a domicílio ou por remessa postal

IPANEMA: Rua Visconde de Pirojá, 595 loja» 104 à

VlDEO SHACK CLUBE" BRASIL
0 MAIOR, MAIS ELEGANTE, SOFISTICADO E CONFORTÁVEL 00 RIO DE JANEIRO •

NÃO TEMOS CÓPIAS
Os Cínicos só com filmes originais «

O melhor em organização, atendimento e intercâmbio •
de filmes, o PRIMEIRO com os últimos lançamentos.

109 Térreo Ed. Palácio Astória — Tel*.: 259-3291 (PABX) (BETA, ATARI E

LOCADORA
A maior quantidade e variedade de Títulos
de todas as distribuidoras.
Atendimento personalizado.Somente filmes originais VHS selados pela Embrafilme,
legendados ou dublados.
LOCADORA) 259-6947 estacionamento grátisII*"*0 PElO^

< melody

show vídeo

É isto ai. Uma experiência de 30 anos
na área de som, agora traz a imagem
prá você com o serviço tão qualificado
quanto o que vem atuando nestes

anos todos.
MELODY SHOW VÍDEO.
A locadora de filmes
que acompanha voed.

Rua.. Visconde .de Pirajá, 565-A Tel: 259-2099 ,: '

5
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CAMPO GRANDE E NITERÓI SHOPPING
Somente Filmes Originais Selados

Micro Computadores TK-3000,
TK-90, TK-95 e Hot Bit

Programas p/ Micros e Cartuchos p/ Atari

Av. Cesário de Melo, 3006 Loja 120
Tel. 394-1560 — Campo Grande
gjHHGEBBraBaBffl

AGORA

LOCADORA DE FITAS VHS

• ENTREGAS NO ESCRITÓRfOLOCAÇÃO DE FITAS VHS
SISTEMA DE RESEHVAS

Rua da Quitanda, 67 Gr. 401 Centro-RJ. Tel.: 221-7979

Ifj \l\ii

K

'ANTENAS-TV
Instalo em todo
o Grande Rio.Instalação, Extensão •

Regulagem p/ todos os Canais.
Antenas Especiais para

locais de dilicil recepção.
Pagamento só após a instalaçã

Técnico Reipomovei Alan líardec
Rua Getúlio, 286

Tel.: 249-6641

T0C DISCOS
GRANDE VENDA DE

VÍDEOS FILMES ORIGINAIS
Grande variedade em laser

0 Cinema u sui nuij torta eipmiio
como trt»; »m sua residência.

vídeos giavados e virgens
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

PLANO ESPECIAL PARA EMPRESAS!
Dramas
Eróticos

Aventuras • Suspense
Terror • Policial

R. 7 d* Setembro, 139 — Tel.: 232-9404
Unigtiaiana, 18 — Tel.: 222-2S24 — Centro-RJ

I 
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VIDCO

Sua nova
Detalhes nunca antes notados saltam da tela
tornando filmes, shows, eventos esportivos,
novelas, programas infantis, merchandising,
muito mais agrodáveis devido ao maravilhoso
efeito tridimensional e som envolvente que
só os projetores VIDCOA lhe oferecem.

imagem
Pode ser utilizado com videocassete de
qualquer formato (VHS, Betamax e U-Matic),
videogames e também sem nenhuma adaptação
especial com alguns digitadores de computador.
Conheça os modelos VIDCO® em nosso
show-room.

$5^1!

IHOni"7!(1 MVi [I.JOm .'"uOm)

Industrias VIDCO do Equipamentos Eletronicos Ltda.
^ Rua Aguiar Moroira n° 663-Bonsucesso-CEP 21041-RJ-PABX(021) 590-4249 ^J)J>*trr& rmsxrar uvtoatsanrr ni7iw»i«aaa»»wa——

3 RAZÕES PRA VOCE FAZER SUA

THANSCODIFICAÇÁO
EM UMA ASSIST. TÉCNICA

AUTORIZADA
Segurança de quem está a mais de 11 anos no Mercado
Garantia de Fábrica Permanente
Menor Preço 2 x 400,00 s/ Juras e Aceitamos Cartões de Crédito

Viu! Tudo isso dando continuidade ao Alto Padrão de Qualidade
do Aparelho National que você Adquiriu.

Zona Sul: Gol. S««*rlãno 40 Lj-F Botaíogo Campo Grando: Av. Coiarlo d* Molo, 2541
T.l. 295-1495/4496/4466 T.l. 394-8935 _Zona Nort*: H Marix • Barros, 963 Ij-A Nova Iguoçu: Av. Getulio d* Moura. 3486
T»l. 284-8990 T«l. 796-0446

II (^""PROMOÇÃO DE NATAL
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de desconto
Rua Dias da Cruz, 188

sobreloja 241
Galeria do Curso Oxford

MÉIER
S 593-3848

1
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Transcodificamos seu vídeo
Entregas à domicílio

Praia de Botafogo, 324-B Lj. 8
Tel. 552-4697

tofaXb W-VW- efej-yo liAs

SER-VIDEO |SERVIÇO DE VÍDEO 1

f , SS

(M

Av.

coeso UIDGO
Locação de fitas
Filmes originaisÚltimos lançamentos

ENTREGAMOS NO CENTRO (Ri)
Beira Mar, 216 sala 403 — Centro-RJ

Tel.: 262-6362

LOCADORA DE FILMES
Locação • Fitas e Acessórios* Suportes para TV|
Venda de filmes • Filmagens • Transcodificação

• Nâo cobramos cadastro 
R. Cardoso de Morais, 14S gr. 705
Bonsucesso — RJ. Tel.: 290-6896

—-^àv som-vídeo-informática
Você trouxe fitas de vídeo da
Europa e não consegue ver???
Transcodificamos qualquer sistema do

mundo para PAL-M, NTSC e Vice-versa.
LIGUE MAESTRO 1295-8194

Dê vida a seu vídeo na sompeo

TRANSCODIFICAMOS SEU VlDEO
EM 1 HORA E DAMOS
GARANTIA DE 1 ANO

Transoodlflea e repara sen Vídeo Cassete,
toda ilnba NATIONAL—PANASONIC/ JVC e outras marcas.

Fasemos orçamento sem compromisso
Retiramos e Instalamos sen aparelho em sua easa.

Panasonic Mesa Cz$ 900,00
Panasonic Portátil Cz$ 1.500,00
G9 — G 10 Cz$ 900,00
JVC Mesa Cz$ 1.500,00
Sharp-Toshiba Cz$ 1.500,00
GE-Montgomery Cz$ 1.500,00
Loyd's Sears Cz$ 1.500,00

Pausa colorida em 6 H Pai M
Controle de matiz em NTSC (filmes de vídeo clube)

ir Não furamos o seu vídeo
Refazemos transcodificaçòes de Manaus e Paraguai
Oferecemos assessoria para instalações

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
VÍDEO • TV
TELÃO • SOM

INSTALAÇAO E CONSERTO
• VENDA DE ACESSÓRIOS

BOTAFOGO: Rua Real Grandeza, 193 S/206
Tel. 266-6043/26&-5699

COPACABANA: Nsa. Sra. de Copacabana, 680 S/202
Tel. 255-7891

TIJUCA: Conde de Bonfim, 346 S/Lj. 204
Tel. 228-4040
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INDIANA JONES

BARRA
R. Érico Veríssimo,

821 lj. A
Tel. 399-0076

TIJUCA
R. Conde de Bonfim,

615 lj. 102
Tel. 571-8898

NOVA IGUAÇU
R. Abílio Augusto

Távora, 32
Tel. 767-2212

'( 
QytcíCO & 0/G

Locadora e Vídeo Clube

\10 1° EM I
BETAMAX

¦ICARAÍ
Uma Companhia de Qualidade, com a Variedade
e os Últimos lançamentos do mercado de fitas.
Rua Lopes Trovão, loja 152 Tel.:710-2355-Quase esquina de Moreira César,

HORÁRIO: 8:30hs á> I9:30h>
1B

SPEED VÍDEO

A 1° LOCADORA DA ILHA
Um o FONE-VÍDEO — Voe* ligo e nós
entregamos «m sua cata ou «scritório.

Locação * Suportes de TV/ Vídeo
Filas virgens • Instalação da suportas
Transcodificaçòes • Capas para vídeo
Consertos de vídeo • Filmagens

S.OOhs. às 1700hs. (Sóbodo)
GALEA0. 2730 SALA 311 — TEL: 393-8659

>¦

J IDftUOEol.

[

NOVO TRANSCODER
HQ(HI6H—QUALITY)

NTSC e PAL-M em SI P
Perfeito e Automático

Dr. VlDEO
Etpeoalista »m
Vídeo • Cámeras
Sete anos r>o
mesmo endereço.

Rui Biriti Ribeiro, 344
s.'lo|i 206 Tel. 255-1144

POCKET VlDEO
9 LOCADORA

Aw. Pasleur - 184 - C
Ao Id. do Cine Venera
Esttxief»omerrto ms Porta

Somente
Filirtei Originei» Selado*

9 y»-W4<
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CONTINUA BRINDANDO OS SEUS CLIENTES.
Devolvendo sua fita antes do prazo, você recebe de volta a diferença.

Fitas seladas • Pacotes Especiais
Acessórios • Suporte de TV/Video ¦
Transcodificação _

POLO 1-MADUREIRA. "
Estrada do Portela, 99 sala 723 — 390-7724
bbbgs I

VIDE0-ACESS0RI0S
Tripés • lluminadores • Bolsas para vídeo
Maletas para cámeras • Cabos com ponta de ouro para copias
Baterias originais • Cabos e BaloonsFitas virgens • Rebobmador de fitas VHS
Lentes p cámeras Fitas p limpeza de vídeo e muito mais'

Peça nossa lista completa Remetemos para todo o Brasil.

PROCIMAR cine - video
Rua Traipu, 125 — CEP-, 01235 — Sao Paulo — SP

Tel.: PABX (011) 825-6577

WTIDEO

NEW VlDEO CLUBmo CENTRO — A, Rio Bfjnco IS6 ll 221¦CARAJ R GJ»H Pt.ulo 1(2 sl 210
»PH VÍOEOCOLOR LOCADORARIO CtHTUO — A» Rio branco Ibé sl ?16
ICARAJ — R Gav.io Pnioto 18? si ?09
BAfiRA - A* ArmjfVJo UjmbjfrJi 9*9 Sl ?09

Agora também"ED. AV. CENTRAl-LOJA 3" na primeira"VlDEO BOUTIQUE DO BRASIL" Você esta convidado a assistir
Qualidade. — "Compareço". — Tel.:262-1688

JELEFOWES: Rio 220-2120/262-3*96 * Icarai 710-5147 . Barra 399-6912 J

Ticn.n-

?

 _•>' Um o FONE-ViDEO — Voc* ligo • nbs (T__^l.-i
•ntragamoi «m sua casa ou •»crit6rio. ^

- • Locoqao • Suportei de TV/ Video \ i\ WV' Filas virgens • Instola^oo de suporles V _lUt
A Locadora • Transcodificaqoes • Capas para video V'J 1

do Coelhinho. * Consertos de video • Filmagens
HOftARIO: B;30h» 6t I9:30h». B.OOhi. <b« 1700h». (SAbodo)
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Voce trouxe fitas de video da I
I Europa e nao consegue ver??? I
I Transcodificamos qualquer sistema do 1
| mundo para PAL-M, NTSC e Vice-versa. |

IDI

IDEC

II Quer 

documentor hu aniv(radrio Iem video??? IQuer fazer um CLIP para ¦seu conjunta??? ¦
Quer alugar um Telao??? I
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DESTAQUE"
Silvaria Vianna

restnçôos, rogulamontaçóos,

STEVE MURPHY. solteiro. 42
anos. amoncano o residonto no
Brasil há 10 anos. É Vice Presidente
da CIC Vídeo pana toda América
Latina.
GV — FOI DIFÍCIL MONTAR A
DISTRIBUIDORA CIC NO
BRASIL?
STEVE — Tanto no Brasil como na
América Latina, a CIC foi a pioneirae o primeiro dos grandos Estúdios a
ontrar no mercado, apesar do várias

burocracias, piratarias o dificuldades do
importação ainda ó possível montar uma omprosa como a CIC no
Mercado Home Vídeo Brasileiro. Proços altos dificultam a entrada do
novas omprosas, pois no Brasil náo so conseguo vonder muito a preçosaltos. Em países onde quaso não so tom taxas e impostos, os preços
sâo inferiores. Fica mais lácil. A reserva de mercado 25% (alto) 6
tambóm outro fator quo desfavorece. No inicio éramos apenas nós
(CIC) e outras trôs empresas no mercado. Na ocasião nâo tínhamos
muita dificuldade para encontar títulos de gabarito, quo achamos
importante. Hoje. ó muito difícil encontrar bons títulos a preços
razoáveis para lançar no mercado e por isto estamos distribuindo
ofertas do filmos pornô e semi-pomôs. o quo nossa emprosa nâo
distribuía anteriormente.Nossa espora riça ô que todos 03 aspectos negativos sejam calculados
e resolvidos.
GV — QUAIS AS DIFICULDADES ENFRENTADAS?
STEVE — Aspectos burocráticos o administrativos. O pior foi convorv
cer aos Vídeo Clubes e Locadoras quo estávamos no Brasil para ficar.
Naquela época tínhamos poucos filmos originais. O volume hoje, ó bom
maior.
O vídeo original ó que vai ficar o ampliar o mercado, porque o
consumidor exigo qualidade.Há um ano e meio atrás quaso náo so existiam vídeo clubo3 e os
proprietários tinham suas rosorvas.
Hoje, os pnoblomas ostâo no aspecto fiscal. Todos nós fomos taxados
com o I.P.I., retroativamente.
A reserva de mercado está criando mais dificuldados esto ano do quono ano passado. O Plano Cruzado simplosmonto ajudou a suporaquocor
a demanda mas. nâo criou condições de fornecer fitas virgens, o quoestá faltando em toda e qualquer parto do Brasil.
GV — PORQUE A CIC TEM LANÇADO POUCOS TÍTULOS?

STEVE — Nossa oferta estava entro oito a doz títulos por môs o baixou
para um ou dois. É difícil continuar lançando oito a doz títulos por môs
sem encontar filmos nacionais do gabarito no mercado. Atualmonto
estamos lançando poucos títulos o achamos quo isto nào ó táo
importanto. O que nos proocupa roalmonto ó quando tivermos fitas
virgens.Náo vamos podor continuar nosto ritmo.
GV — VOCÊS PRETENDEM MONTAR SEU PRÓPRIO LABORATÓ-
HO DE GRAVAÇÕES?STEVE — Até o presente momonto náo. Tomos usado torcoiros como
o Curt e o Video Lab Em S3o Paulo. Estamos abortos a outros
laboratórios sérios o incentivando gnjpos sérios que ostáo entrando no
morcado. pois existe uma grande escassez na capacidade industrial do
duplicação.
GV — NA SUA OPINIÃO, O MERCADO VAI MEUtORAR. QUANDO?
STEVE — A situação dove demorar para se normalizar. Quanto ao
fomecimonto de fitas virgens, isto só devo acontocor no ano quo vom.
Para nâo atender mal aos nossos clientes, suspondomos a ontroga do
catálogos e estamos roalmonto sem possibilidade do ontrogar nossos
produtos.GV — COM A ESCASSEZ DE FITAS; O QUE VOCÊ TEM A DIZER DA
PIRATARIA?STEVE — Pela escassez do fitas, esto é o momento do outras
distribuidoras utilizarem so do fitas usadas rocidando as fitas piratas
para vídeo original. A CIC ainda resiste a isto por questão do qualidado.Considero o momonto oportuno para fitas irregulares tornarom so fitas
rogulares. Os consumidores em geral do Sáo Paulo o Rio tom
reclamado da má qualidade da pirataria o ologiado o bom gabarito das
fitas soladas. A qualidade ê muito melhor. O Vídoo original tom
reconquistado as prateleiras do vídeo clubes e locadoras.
A dois meses atrás a pirataria ostava na base de 80% o hoje ostá ontro
50/60%. A entrada de novas distribuidoras vai oferecer oforta maior
para o consumidor legal e isto é um fenômeno muito positivo.
GV — O GOVERNO E OUTROS ÓRGÃOS ESTÃO AJUDANDO E
INCENTIVANDO O MERCADO?
STEVE — O interesse é do próprio Governo om criar mais I.C.M, I.P.I,
ou I.R. Do Condita e da Embrafilme. om vonder mais s6los. Lutamos
sozinhos neste mercado contra a pirataria. Recentemente o Concirvo
em Sào Paulo começou a fiscalizar fortemente neste sentido, mas aqui
no Rio. isto náo está acontecendo. A Policia Federal náo tom foito
quase nada. Todos os distribuidores tem visitado o Chefe do Polícia
Federal em Brasília o que nâo tem dado resultado. O intorosso é
conjunto, tanto para a indústria de vídeo no Brasil como para o Governo
quo está carente de recursos financeiros.
GV—COMO VOCÊ VÊ A ENTRADA DE NOVAS DISTRIBUIDORAS?
STEVE — Quando existem muitas distribuidoras com produtos nobres

Produzido Dor Artur Tavares
a concorrôncia 6 maior. Tanto parà*a CIC. Globo o todas oxistontos.
Nossa atitude om gorai ó do dar "bom vindas" as novas Companhias
Nacionais o Internacionais. Vomos nisto uma maneira do rospondor a
domanda do títulos legais o resoluçòos dos problomas graves quo o
morcado enfrenta, como a rosorva do 25% do morcado.
Para todos nós o morcado vai so ampliar mais o nâo sentimos ameaça
do outras distribuidoras. A Paramount o Universal, sâo dois Estúdios
que ano após ano, criam do doz à dozo filmes sendo, polo monos a
motado bom conhecidos o com muito ôxito cinematográfico.
GV - COMO SERÁ O PRÓXIMO ANO PARA O MERCADO DE
VÍDEO NO BRASIL?
STEVE So o Governo colaborar com a industna legítima de vídoo o
atonder às nocossidados do mais matéria prima. 1987 vai sor um bom
ano para os consumidoro3. Os proprietários de vídoo clubes e locadoras
toráo nuo sor mais solotivos na compra de filmos. Quem compra hoje,
qualquer título, póo na prateleira e elo sai. Quando oxistom mais
concorrentes nâo 6 bem assim, devo haver mais atonçâo no quo o
consumidor quor o qual a qualidado dos filmes.
GV - QUAIS SAO OS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS DA CIC VÍDEO?
STEVE — Em janeiro do 87. "D* volta para o futuro" vai ser lançado
em toda América Latina. Acreditamos que este deve repetir a perfor-
mance do "Indiana Jonaa". "Amor Estranho Amor", com Xuxa. será
lançado entro dezembro e janeiro, "O Mágico e do Delegado"
também na mesma data. „
Para o ano que vem "Entra Dole Amoraa", "O Enigma da Pirâmide o
vários outros. A Paramount e Universal tem gerado bons títulos que váo
estar disponíveis depois da Exposição cinematográfica.
GV — O QUE VOCÊ TEM A DIZER AO USUÁRIO E AO LOJISTA?
STEVE — O consumidor usuário tem que sor mais exigente com a
qualidado de duplicação do filmo e do todo o filme em si. So o
consumidor continuar exigonto como fez este ano com a escolha de
filmos selados, o morcado tende a melhorar, ser mais responsável o
expansivo. "Abrimos as portas" para informações sobre nossos filmes
o também oforecomos posters e outras ajudas publicitárias. Agradece-
mos a lealdade e preferência de muitos em obter fitas CIC. No próximo
ano esperamos continuar com qualidado de filmes tanto em títulos
como na duplicação. ... .Aos lojistas, gostaríamos que abrissem mais lojas de venda, pois a CIC
náo pretende criar lojas próprias para ooncorcor contra. A CIC dará mais
ênfase no ano que vom as lojas autorizadas para venda, ou seja, vídoo
clubos e locadoras que queiram entrar na área de vendas. Para nós ó
um projeto do alta brevidade om 87. t um conceito de Doalers
autorizados o esperamos que tenha grande aceitação. Com isso
teremos mais 20 a 30% do mercado que a CIC nâo pdde atender ainda
este ano, mas através de lojas autorizadas poderá fazô-lo em 1987
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WEST VÍDEO
ICARAÍ

Direção de Paulo,
Vitor e Gunther
Breve sua 1a Filial
em Itaipu, ao lado
do Motel Status
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Direção de Marcelo
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vipeo club — iccAixm
Fiteaas selados de toc^s as distribuidores.

|sa®{fre cora os mais recentes lançamentos
AGORA TAMBÉM ÍÇOM BETAMAX

Entregas a domicilia e/ou no e«r'tirio
Rua da Assembléia, 36/302 T.l: 232-3455

9

* Mais do 2.000 filmos a sua disposição
' Tomos todos os filmos originais legendados * Atari Clube sem depósito do cartuchos
• Vários planos à sua escolhaM . «oí?TÍ.-rv rí.fS " i 8 í?»
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BETAMAX
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BETAMAX só com fitas selada
Estacionamento fácil
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA:
Transcodificaçâo totalmente automática
com Matiz sem furar seu video• Transcodor de Atari e Gemini „

Consertos de Video Cassetes e Vídeo Games• Colocamos Pausa colorida em 6 horas no
seu G9 ou 1.560

1.361 entregamos para o mesmo dia.ísmsbb" —ir—r—r*— 1¦" i
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OPERA

XS SPECIAL CLUBE*
UUSUEL DE FUMES

VÍDEO CLUBE

(V) ICAKAI

?l»E*
Rua Moreira César,229 loja 234 SHOPPING ICARAÍ

— S 714-1899—/

Õ BETAMAX • SO BETAMAX • SO BETAMAX • SO BETAMAX

Na Ópera Vídeo, você encontra um atendimento, dinâmico,
personalizado e bem amigo. Que põe à sua disposição,
mais de 700 fitas com os mais variados tipos de filmes.

Os filmes são sempre os últimos lançamentos e o
sócio tem direito a ficar com a fita por 1 Semana.

VÁRIOS PLANOS X ESCOLHER.
Rua do Catete, 311 tala 302 — Catete S 205-9169

i Edifício do Cinema São Luiz.

ORIGINAISLEGENDADOSPlano* — Eato*ji
Viu. Pirajá,8I l|.207

Tel 227-6893

PATROCINADOR: PRECISA-SE
Saiba como arranjar um. Leia em FAZENDO CULTURA

Uma re-vista na produção cultural.
=3 Tel. 225-4835<==
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GOLDEN MÉ1ER VÍDEO 1
1 Filmas «alados de todas as distribuidoras. ;/

T- 11
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©
VIP VÍDEO Tuls

15,00 p/24 horas

'PROMOÇÃO DE FESTAS"
ftotâ SÓClO PLANOS COM 1, 2, FILMES

LEGENDADOS E ATUAIS."844$ Funcionamos das 9:00 òs 20:00hs.
Rua Conde de Bonfim, 229 — Lj. 205

SHOPPING TIJUCA - PRÓX. AO METRÔ

|í 1" locação gratuita
"0 VIDEO CLUBE DAS PROMOÇÕES"

Rua Dias da Cruz, 215 sala 909
NO PRÉDIO DO BJUKRI

WOM AGORA EM VILA ISABEL ÜSSê

Young Vídeo

\\VÍOEO CUUS £ locadora: 
çs^UIlimos lançamentos jf?

Entregas a domicilio e/ou
no escritório

Filmes selados de todas as distribuidoras.
VMS E IBETARâ&X

Rua Mendes Tavares, 13 Loja B Vila Isabel
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LOCADORA

O QUE VOCÊ TEM
VISTO ULTIMAMENTE?

Então venha ver tudo o que quiser.
O bairro de Copacabana está

abastecido com uma moderna locadora de
Rimes. Totalmente computadorizada, que possuium serviço de entrega à domicilio.
Vod seleciona os melhores tftulos • não precisasair de casa para se divertir.

Venha buscar seus filmes.
RUA SANTA CLARA. 376-B — Te/. 255-7601

Fícll Estacionamento i

IVHS
: VÍDEO CLUB
jE LOCADORA

Filmes originais
Legendados

*• Últimos lançamentos
I Carnaval de
« Ofertas fia VHS
I 50% de desconto
I na inscrição no
« : Video Club.
:Av. Copacabana. 978
«sobreloja 202

ÍS 255-5147
; ABERTO DE:2o a 61 até 20h.
J Sabados até 18h.

«s

o
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Só podia ser no VIDEO IN.
No VIDEO IN você sempre encontra os
maiores sucessos do cinema em vídeo.

INDIANA JONES
Você encontra

também no

• •'
yJA-'

STUDIO 95
R. Siqueira Cam-
pos, 143 Ijs. 95/96
— Copacabana

j Tel. 255-7249

INTERNATIONAL
VIDEO CLUBE

Rua Senador Dan-
tas, 75 gr. 2708

Tel. 240-7991
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Só podia ser no
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Nível Lagoa-Barra Service
Breve também no BHSHOPPING de Belo Horizonte.
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COMPACT DISC CLUBE

MAESTRa)
som-video-informática B.E.S.

MB-275

Ceosiatk
LOUDSPEAKEWS

Os transdutores planos B.E.S., que sonorizáo
o Hollywcxxi Bowl — Sede da Orquestra
Filarmônica de Los Angeles — estão agora ao
seu alcance no LASER COMPACT DISC CLUBE
Maestro. A nova tecnologia B.E.S. para a
reprodução multidimensional do som dispensa a
utilização de alto-falantes, caixas acústicas e
traz até você uma nova experiência musical.
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VENHA CONHECE-LA E OUVI-LA
EM NOSSAS LOJAS.

Trov. Ouvidor, 37* 2* andar — Tel: 221-5040
Av. Pasteur, 184 loja J (Galeria do Cine Veneza)

Tal.: 295-8194 • 542-3849 at« àt 22 horas.
Rua Gavião Peixoto, 280 — Tel.: 710-6240 até 20H.

% frív^—» VIDEO PIRATA

VI D€ Ej locadora
AIOQ% Onde o "PIRATA"
rlntlln élegaim

Só filmes de qualidade.
Av^Ri^Branco^l33s/^^0^^RJ

:iiNO MEIER

CLIPVlOEO CLUBE E LOCADORA
ir PROMOÇÃO DE INAUGURAÇÃO*

20% Desconto na Inscrição
Traga um sócio e ganho uma locação

Vários Planos a soa escolha."Entregas a domicílio"
tvjRua Silva Rabelo,! 0 s/L 203 — triéier

591-0045 M

I
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GRANDE PACOTAO
DE NATAL NO DARZE.

Alugue 3 fitas e leve 1 Grátis
25% de desconto na tabela de preços
para associados.

Hão cobramos mensalidade nem anuidade.

NESTE PACOTÃO SIM!!!
VOCÊ SÓ TEM A GANHAR.

RUA SENADOR DANTAS 45 SALA 703 S 220-1433
UA CONDI" DE BONFIM, 370 LOJA 7 S 254-8975 GALERIA BRUNl TIJUCA
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STATION

VÍDEO
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VIDEO CLUBE NACIONAL

 QVEM CONHECE SABE A DIFERENÇA.
Aluguel de filmes originais em VHS e BETAMAX.

O primeiro do Rio • Entrega a domicilio
Últimos Lançamentos • Controle de filmes
Filmes com legenda em português por computador
selados pela EMBRAFILME • E multo mais! Consulte-nos.

ftío dé Janeiro.¦ Rua Visconde de Plrafé, 36S-B lõjVW^Jp^^
Te/S. 247.7757a24M87F

GRANDES PACOTES
PROMOCIONAIS

APROVEITE!
Locadora
Não cobramos taxas
Últimos lançamentos de
todas as distribuidoras

2a à 6a até ás 21 00 hs.
Só durante o mès de dezembro

sabados ate 17:00h.
GALERIA CONDOR

Largo do Machado,29 sobreloja 266
EM FRENTE AO METRÔ i

TOT

LARANJEIRAS

LOCAÇAO DE FITAS Para Vídeo Cauets
Filmes Nacionais e Estrangeiros, legendado*
ASSISTÊNCIA TÉCNICA — v,d«o « Som

O melhor em Transcodificaçâo com
1 Ano de Garantia.

PANASONIC — NATIONAL — JVC e ou"os
ENTREGAS A DOMICÍLIO

Rua da« Laranjeiras, 205 — Sobreloja
Tel.: 225-2062i

VIDEO SHOW

LOCADORA DE FILMES

TFM A SUA PROGPAMAÇÃQ.^

^ IPANEMA: Rua Visconde de Pirnjá, 550 ss. 120
ív S 239-4541 e 259-6446
W TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 297 sl. 505
K o/^ » 234-2161
^ BONSUCESSO: Rua Cardcfeo de Morais, 145 gr. 1004

s 590-3096
% LARANJEIRAS: Rua das Laranjeiras, 363 loja L

S 205-2449
CRAJAU: Rua Uberaba, 49 S 208-2669

É UMA BOA NOS INCLUIR,
NA HORA DE ESCOLHER O SEU PROGRAMA EM VÍDEO.

If,

LEME VIDEOCLUB
TRAMSCODIFICAMOS SEU VÍDEO

E FAZEMOS LOCAÇÃO.
LOCAÇÃO POR 48 HORAS
Cz$ 25,00 Entregas a domicilio

Temos outros planos. Venho nos visitar
Av. Princ. Iwbol, 277 lj. 6 — Tel.: 295-4399

JACAREPAGUA VIDEO CLUBE.
iy CLUBE & LOCAÇÃO

hik GRANDE acervo de
FILMES SELADOS

Estrada dos Três Rios, 90 sala 231
itààà àà**+iHHr++
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LOCAÇAO

VÍDEO CLUBE

VIPtO MO?
A Maneira mais fácil os tempos. Seja qual
de assistir aos melhores for o gênero, no

• CONSERTO DE FITAS vídeo filmes de todos Vídeo Shop sempre tem.
IPANEMA: IPANEMA: COPACABANA: COPACABANA: CENTRO:

S 287-0044 S 235-4042 S 255-7647 S 235-4980 S 252-2211

CONGELAMOS O ALUGUEL

EM CzS 23,00 POR 48 HORAS.

TIJUCA:
S 264-8247

BARRA:
S 399-8989

LEBLON:
S 239-9746
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