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A primeira colocada, Ludmila, estudou nas

Petróleo
Hélio Beltrão diz
que o Brasil está
mais perto da auto-
suficiência em pe-
tróleo com a nova
descoberta, pela Pe-
trobrás, em águas
profundas na Bacia
de Campos. (Página
33 e ediorial)

Dívida
Sarney disse ao pre-
sidente da Câmara
dos Deputados ame-
ricana, Thomas
0'Neill, que o Bra-
sil honrará os com-
promissos da dí-
vida. Mas criticou
as medidas prote-
cionistas dos EUA.
(Página 9)

Niemeyer
O arquiteto Oscar
Niemeyer aceita
candidatar-se ao Se-
nado, pelo PCB, em
Brasília. (Página 3)

Receptaçáo
Frei Eliseu Vieira
Gomes, diretor do
Museu do Convento
do Carmo, foi acusa-
do de receptar ima-
gens sacras rouba-
das de igrejas da
Bahia. (Página 7)

Mengele
Raio X encerra toda
a discussão sobre
Mengele. (Página 7)

6a Frota
Depois de bombar-
dear alvos líbios,
merecendo de Rea-
gan elogios pelo "be-
Io trabalho", a 6a
Frota suspendeu as
manobras no Medi-
terrâneo. (Página 8)

Cotações
Dólar: Cz$ 13,77
(compra) e Cz$ 13,84
(venda). UNIF e
UFERJ: Cz$ 186,99.
A partir de Io de
abril a UNIF passa
para Cz$ 248,55 para
cálculo do ISS e taxa
de expediente, e em
Io de julho para
1PTU. OTN: Cz$
106,40.

Banco do Brasil aprova 10.400 candidatos

O Banco do Brasil aprovou 10 mil 400
candidatos ao concurso de ingresso reali-
zado em fevereiro. Fizeram o concurso
350 mil candidatos dos 496 mil 108 inseri-
tos em todo o país. Foram aprovados 6 mil
248 no Rio — onde fez concurso a primei-
ra colocada, Ludmila Hersen da Costa
Monteiro. O concurso foi realizado, além
do Rio, em Minas Gerais, Espírito Santo,
Goiás e Brasília.

Ludmila é carioca de Vila Isabel, casada
com um funcionário do Banco e mãe de
dois filhos. Ela tinha feito dois concursos
anteriormente e esta era sua última opor-
tunidade, pois atingira a idade-limite de 28
anos. O telegrama de Camilo Calazans,

presidente do Banco, dando-lhe as boas-
vindas, emocionou a família. (Página 6)

Aprovados no Rio, MG, ES,

GO e Brasília estão no

Classificados

Supermercados

não obtêm acordo

para 
abrir hoje

Ao contrário do que pretendiam as
empresas, os supermercados não abrirão
hoje, prevalecendo a posição do Sindicato
dos Comerciários do Rio, num confronto

que teve a mediação da Secretaria Munici-

pai de Agricultura e Abastecimento. Os

postos de gasolina também não abrem, mas
funcionarão amanhã como de costume.

Na Rodovia Niterói—Manilha, um en-

garrafamento de cinco quilômetros retardou
em pelo menos duas horas as viagens para
o Norte do Estado e a Região dos Lagos. Na

primeira cerimônia do Tríduo Sagrado da
Semana Santa, o Cardeal Eugênio Sales
celebrou a missa da Ceia do Senhor; hoje,
às 18h, 90 atores representarão A Paixão
de Cristo nos Arcos da Lapa. (Página 4)

Agência oficial

de empregos

põe 
28 na rua

Com a demissão de 28 funcionários
lotados no Rio, o Sine (agência de
empregos do ministério do Trabalho)
inaugurou o processo de substituição,
previsto num acordo entre os governo
federal e estadual, de pessoal contrata-
do através de Brasília pelo regime da
CLT por pessoas indicadas pela Secreta-
ria Estadual de Trabalho e Habitação.

O novo secretário-executivo, Fran-
cisco Tomasi, disse que a medida visa à
renovação e planejamento do serviço no
Rio: "Vamos colocar pessoas que aten-
dam às nossas necessidades". Os demi-
tidos tinham ingressado nos quadros do
Sine durante o governo Figueiredo com
salários que estavam atualmente ao re-
dor de Cz$ 3 mil mensais, mas ainda
têm esperanças de ficar. (Página 5)

Underground do

Rio toca fundo

em todo roqueiro

Não chega a ser como em Londres,
mas o Rio oferece muitas atrações para
os roqueiros de todos os matizes. No
roteiro desse underground carioca, um
dos destaques é o Caverna 2, clube que
trocou a chapelaria por uma corrente-
ria, onde os metaleiros guardam suas
correntes e facas antes de entrar para o
show de domingo.

A praia na ponta do Arpoador
abriga os adeptos do reggae, de
enormes rádios colados ao ouvido; os
fãs do funk adotaram a quadra da
Estácio de Sá, e se deliciam em res-
ponder com um coro de "tá legal, tá
legal" à palavra de ordem "olha o
bicho" gritada no microfone. Esses e
outros grupos têm um ponto em co-
mum: no fim da noite, todos se encon-
tram no Baixo Leblon. (Caderno B)
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Tempo
No Rio e em Niterói
será encoberto su jei-
to a chuvas ocasio-
nais com períodos de
melhoria. A tempera-
tura permanece está-
vel. Visibilidade de
boa a ocasionalmen-
te moderada. Máx:
30,4, em Realengo;
min: 20, no Alto da
Boa Vista. Tempo no
mundo e foto do saté-
lite página 17.

Cruzado
Hoje

1.118,79

Amanhã
1.123,82

Domingo
1.128,88

PMDB/Rio
O candidato do
PMDB ao Governo
do Rio, Nelson Car-
neiro, quer que Mo-
reira Franco e João
Saldanha disputem
o Senado em chapa
da Aliança Demo-
crática. (Página 2)

Lagartas
As lagartas verdes
começaram a atacar
também na Via Du-
tra, em direção a São
Paulo, e na BR-101
até a divisa do Es-
pírito Santo com
Bahia. (Página 5)

Atropelamento
João Vicente Duar-
te Filho, 19, rema-
dor do Vasco, mor-
reu atropelado na
calçada, na Lagoa,
por um Santana de
placa não anotada.
(Página 17)

FIESP 
prefere 

discutir

impasse com o comércio

"A interferência do governo não
é desejável. O ideal é um acordo en-
tre as partes", para superar o impasse
com o comércio, afirmou o empresá-
rio José Mindlin, diretor da Federa-
Ção das Indústrias do Estado de São
Paulo, ao repudiar a ameaça do go-
verno dc usar a tabela de conversão
de cruzeiro para cruzado com o obje-
tivo de determinar o desconto que
a indústria deve conceder nas ven-
das a prazo.

As montadoras de automóveis te-
rão só mais quatro dias para acertar os
preços das autopeças e dos componen-
tes com seus fornecedores porque a
trégua acertada entre as indústrias ter-
mina quinta-feira. Até agora, as em-
presas de autopeças estão entregando
as encomendas, e as montadoras fazem

Israel reage a

ataque e mata

oito palestinos
Aviões israelenses bombardearam o

acampamento de refugiados palestinos
de Am Al-Hilweh, perto de Sidon, no
Sul do Líbano, matando oito pessoas e
ferindo 30. O ataque ocorreu duas horas
depois que um ioguete Katyusha, de
fabricação soviética,Nfoi lançado do Lí-
bano contra uma escola no Norte de
Israel, ferindo quatro estudantes.

As bombas destruíram vários pré-
dios, supostamente ocupados por grupos
guerrilheiros radicais. O primeiro-
ministro do Líbano, Rashid Karame,
condenou energicamente o ataque e
o relacionou ao confronto Estados
Unidos-Líbia. Karame afirmou que o
bombardeio "demonstra o desrespeito
que algumas pessoas têm pelos direi-
tos dos pequenos países". (Página 8)

uma ressalva na fatura de que o preço a
ser pago depende de negociações.

O congelamento não está sendo obe-
decido pelos produtores e comerciantes
de hortigranjeiros. Esta semana, no mer-
cado atacadista do Rio, a Empresa de
Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio
registrou alta de 18,42% no preço do
repolho e de 14,58% no do pimentão. A
cenoura também subiu 9,65%, o tomate,
7,14%, e a couve-flor aumentou 5,56%.

A diretoria da Federação da Agri-
cultura no Rio Grande do Sul vai pe-
dir ao ministro íris Resende o tabela-
mento dos insumos básicos para a agri-
cultura e a liberação dos financiamen-
tos para comercialização da safra. O
Conselho Monetário Nacional decidirá
na próxima semana o novo preço do
trigo pago ao produtor. (Página 12)

New York Times

acusa Reagan

de usar ardil

O jornal americano The New York
Times acusou o presidente Ronald Reagan
de usar os recentes conflitos na fronteira
entre Honduras e Nicarágua como "um
ardil" para pressionar o Capitólio (Con-
gresso norte-americano') a aprovar a ajuda
de 100 milhões de dólares aos contras.
Reagan afirmou que a "agressão sandinista
foi um tapa na cara" dos deputados quevotaram contra a ajuda, semana passaaa.

Na Nicarágua, o Ministério da Defe-
sa informou que 350 rebeldes e 40 solda-
dos sandinistas morreram em "violentos
combates" na fronteira com Honduras. O
porta-voz do governo hondurenho, Li-
zandro Quezaaa, negou que tenha ocorri-
do uma invasão nicaragiiense a seu país, e
o jornal de Honduras El Tiempo estam-
pou em primeira página: Washington nos
disse que estamos em guerra. (Página 9)

"Escadinha" 
leva

princesa a ter

maior proteção
Por recomendação do DPF de Brasí-

lia, o superintendente regional da Polícia
Federal, Fábio Calheiros Wanderley, rc-
forçou a segurança da princesa Anne da
Inglaterra, considerando a hipótese, le-
vantada por informantes, de que o bando
do traficante Escadinha poderia tentar o
seu seqüestro para conseguir a libertação
do chefe.

Protegida por um esquema ostensivo
— além de 50 homens da Polícia Federal
havia um pelotão do Núcleo de Operações
Especiais da PM —, Anne passou o último
dia de sua visita ao Brasil na fazenda do
empresário Olavo Monteiro de Carvalho,
em Macaé, onde participou de um churras-
co e cavalgou durante uma hora. Ontem
mesmo ela retornou a Londres. (Página 5)

Quércia tem dez

dias para provar

que pode ganhar
Orestes Quércia tem prazo de dez

dias para provar que sua candidatura a
governador de São Paulo é viável. Se isso
não se evidenciar nas pesquisas de opinião
em andamento, o PMDB — informou
importante político do partido — forçará
Quércia a retirar a candidatura em favor
do ministro Almir Pazzianotto ou partirá
para uma aliança com o empresário Antó-
nio Ermírio de Moraes.

O deputado Ulysses Guimarães não
aceita sequer discutir a possibilidade de
assumir o lugar de Quércia. Setores in-
fluentes do Governo aguardam apenas

3ue 
Antônio Ermírio consolide sua candi-

atura para lhe dar apoio aberto. O
ministro Marco Maciel disse que o presi-
dente Sarney aceitaria "ir até para o
palanque", se PFL e PMDB se unissem
em torno de Antônio Ermírio. (Página 2)

VELEIROS OCEÂNICOS
— Clientes da Fast Vachts
colocam à venda os se-
guintes veleiros: RANGER-
22, FAST 303, FÁST 345.
Tel.: (011)521-1944 —Av.
Nações Unidas, 22109—
S.P., e no Rio tel.: (021)
246-4180 — BIP 374 — Sr.
Francisco Fragoso

COBRA-SUB — Tudo p' mor
gulho polo monor proço do
Rio Todos os cartóos do crô-
duo CAMPING-TUR. Copa
2557483/ 235-5316 Centro:224-4256 Rio-Sul 54HM46

HOTEL NACIONAL "" HO-
TEL PLA2A •• om POÇOS
DE CALDAS — Roservas RJAv Rio Branco. 135 S/831 T
242-4378 — SP (011)372499

CAIÇARAS — IATE CLUBE —
COUNTHY CLUB — JOCKEYCLUB — GÁVEA — ITA-
NHANGÁ — CADEIRAS DOMARACANÃ — Compro —
Vondo — Troco 252-4887 e232-2637
PRECISA-SE DE MANICUREE DEPILADORA — C/ boaaparência. E Ajudante do Ca-boloiroiro escovista Tr. sáb. o

2a R. Júlio do Castilhos 25 A-
Copa

MME. MARTHA — Cartoman-to espirita vidente, faz qual-quor tipo do trabalhos, rápidoso garantidos. R. Toneloros.21 O/Casa 5. Fono: 235-4891
A VIBRASIL — Aluga, vondo.equip. novos o usados. Boto-noiras. vibradores. bombas omotoros, elevadores, torresmetálicas, andaimes. R For-roíra Sampaio. 22-A' 26 Aboli-

çào T. 269-0670/ 594-6949/594-2349

MANICURES — Precisa-se cl
prática. Tratar R. Voluntários
da Pátria. 1 loja 12 — Galeria.
Tol. 266-1466.

PERDIDO O ALVARÁ — Do
Licença para localização do
I.B.S. — Instituto Bolisáno do
Souza com o nome comercial
de JEBS — Jardim Escola Be-
lisário do Souza, estabelecidona Rua Paissandú 329. inseri-
çâo municipal n° 406.852.00

VENDO URGENTE — Equipa
mento completo de 2 câmaras
frigoríficas Vor e tratar no lo-
cal com Silvio Reis. Rodovia
Amaral Peixoto. 4.911 — Rio
das Ostras Tel: (0247) 64-

PERDIDO O ALVARÁ — Do
Licença de localização da fir-
ma MAISON NOHRA CON-FECÇÓES LTDA. estabelecidana Rua Xavier da Silveira. 45
saia 903

TELERJ RES. — 2 Copa. Olarialinhas 255-257-260 Tratar 260-5099 particular. Bom preço
COBRANÇAS — Choques, du-
plicatas. promissórias, doteti-vos especializados Cobro s/despesas. R. da Lapa. 120/610tel: 231-2261. .

MOTO ROUBADA-C8 400 84— Azul Placa LT 549 chassisSR 2106323 Inf Port JORNALBRASIL n° 337064/ 049.

MODELISTA INTERNA —
Confecção feminina moda
clássica precisa senhora cl
muita pratica. Temos estilista.
Favor tel. h. com. D Sarah
3903564

CURSO DE ECOLOGIA DE
MANGUEZAIS — local: FE-
MAR. Inicio. 08/04. Aspectos
Geográficos — Baías. Lagu-nas o Estuários — Produtivida-
do — Adaptações Vegetais e
animais otc. Infs 551-7688.

AULA PARTICULAR PflOF.VTTOR — Matemática Quimí-ca Física Português InglêsContabilidade 1o 2o graus Su-
pletivo Vestib CEF ConcursosCz$ 29.80 275-0498 363-2939.

RESTAURANTE DE 1" CLAS-SE — Procura chefe de cozi-nha e controlador com expe-nòncia o recomendação. Pro-
curar sr. Cnstiano no Tel. 227-
5254

SECRETARIA — Empresa ei-
portaçào está contratando falo
escreva inglês fluente. Forno-
cor curriculum c/foto e pretorv
çôes salariais. Cx. Postal 6191CEP 20202

DECLARO P/ OS DEVIDOS
FINS — Que foi extraviado oCartão do Inscnçáo Estadualn° 82468927 da firma F S.S.Torres Júnior e Cia. Ltda R.
General Josô Euláiio n° 4 LojaF.
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Coluna do Casteiio Nélson quer que 
Moreira e PMDB dá a 

Quércia prazo

Montoro teme

pelo regime

\ LGUNS fatos assinalaram a situação do
PMDB de São Paulo nas últimas horas. O

vicc-govcrnador Orestcs Qucrcia reuniu em
seu escritório deputados estaduais e federais
para examinar a tentativa de desestabilização
da sua candidatura. A reunião não foi conclusi-
va. O prefeito Jânio Quadros, acompanhado
do Sr Fauze Carlos, visitou o Sr Antônio
Ermírio de Moraes c marcou encontro com o
Sr Roberto Gusmão para antes da sua viagem
ao exterior. E o governador Franco Montoro,
regressando de Brasília, manifestou na intimi-
dade suas apreensões com a irrupção da candi-
datura do Sr Antônio Ermírio a governador de
São Paulo no estilo das candidaturas "corsá-
rias", que fogem à estrutura legal das institui-
ções. Ele poderia ter-se apresentado pelo
PMDB, acha o governador.

O Sr Franco Montoro parece preocupado
com os rumores de que há tendência para
apresentação de candidatos ligados ao empre-
sariado em quase todos os estados. Se tal
ocorrer, seria uma séria ameaça ao processo de
consolidação do regime democrático, pois nem
classes sociais nem entidades que não sejam os
partidos podem substituí-los no seu papel de
condutor constitucional da vida institucional
do país. Ele teria recordado o que, antes de
1964, ocorreu com a formação de associações
como o 1PES e o Ibade, que tentaram sobre-
por-se aos partidos como força influente no
Congresso e na renovação das bancadas parti-
darias na eleição de 1962. Ali havia a sintoma-
tologia do fenômeno que levou ao golpe mi-
litar.

Lembraria também o governador que, na
campanha das diretas e da eleição de Tancredo
Neves, políticos inexperientes promoveram
emoções pânicas que terminariam por envolver
a própria vida do presidente eleito, sempre
ansioso, até a véspera da posse, de que qual-
quer acontecimento suspendesse a implantação
do seu governo, impedindo o desfecho feliz da
gloriosa campanha que precedera sua escolha.
Para Tancredo até 12 horas antes da posse
havia a hipótese de frustrar-se a reconstrução
democrática, o que o levou a retardar inútil-

.. mente o seu internamento para a indispensável
cirurgia.

Pelas razões históricas invocadas, teria
dito o governador Montoro a um interlocutor
que, nesta hora, é preciso manter os partidos e
fortalecê-los. A essa altura é que ele teria
aludido à surpresa da candidatura do Sr Antô-

„,nio Ermírio de Moraes como se fosse, inexpli-
cavelmente, conduzida por um movimento

' "corsário". Ele poderia ter-se candidatado
pelo PMDB, no qual teria condições de dispu-
tar. Esse fato, ainda não assimilado, terá
repercussões que ainda não podem ser avalia-

"das em todos os seus possíveis desdobramen-~ tos. É evidente que com ele criou-se a instabili-
dade política na sucessão de São Paulo.

Não hesitaria o governador Montoro em
vincular de certa forma o surgimento da candi-"v datura Ermírio de Moraes ao pacote da infla-
ção zero, o ato mais competente economica-
mente e oportuno politicamente jamais prati-
cado no país com vistas à recuperação do
equilíbrio e da credibilidade na ação do Gover-
no, como meio de solucionar os problemas
nacionais. Mas por isso mesmo essa bem posta
iniciativa para rearrumar ecológica, econômica

§? e socialmente o país vai depender da normali-
dade das sucessões estaduais. As turbulências,
que se produzem a partir de São Paulo, amea-
çam a "maior revolução econômica da história
brasileira".

A reunião de Quercia

Na reunião do vice-governador Orestes
Quercia com a representação parlamentar do
PMDB pediu-se uma declaração imediata so-
bre a chapa ou um debate aberto, que termina-
ria ocorrendo. Ficou nítida a preocupação dos
presentes com a repercussão da candidatura
Antônio Ermírio nas bases do PMDB. Quanto
à vice-governadoria, o Sr Mário Covas pediu
que riscassem seu nome da lista de candidatos
e houve manifestações em favor dos candidatos
Covas e Fernando Henrique Cardoso ao Sena-
do. O Sr Quercia teria perguntado: "E o
Almino? Eu não posso abandonar o Almino".
O Sr Almino Afonso, presidente do PMDB
paulista, pleiteia também ser candidato ao
Senado.

O nome do Sr Paulo Egídio Martins foi
sugerido para candidato a vice-governador,
por se tratar de empresário e político, mas o
tema estava muito tumultuado para dominar o
debate. Do Sr Almino Afonso disseram ainda
que ele estava com o uniforme, a chuteira e o
apito do partido na mão, o que reflete o jogo
de incompatibilidades internas.

Quanto ao encontro do prefeito Jânio
Quadros com o Sr Antônio Ermírio, tratou-se
de uma visita do ex-presidente ao candidato na
residência deste, presentes os Srs Fauze Carlos
e Roberto Gusmão.

Sobral Pinto lançaria Ermírio

O Sr Rogê Ferreira está conduzindo o
PSB à candidatura Antônio Ermírio. Se tal
acontecer, programa-se o lançamento formal
da candidatura em solenidade em São Paulo,
na qual Sobral Pinto seria o orador principal.

O vice

Enquanto o Sr Orestes Quercia está com
dificuldade para encontrar um companheiro de
chapa, o Sr Antônio Ermírio já tem para
exame uma lista de dez pretendentes.

Carlos Castello Branco

Saldanha disputem Senado 
para firmar 

a candidatura

O virtual candidato do PMDB ao Governo
do Rio de Janeiro, Senador Nélson Carneiro,
começou a articular as candidaturas do ex-
deputado Wellington Moreira Franco e do jor-
naíista João Saldanha ao Senado, para compor a
chapa majoritária da Aliança Democrática nas
eleições de 15 de novembro.

A Aliança Democrática, nos sonhos de
Nélson Carneiro, seria uma ampla frente eleito-
ral, composta pelo PMDB, pelo PFL e por
partidos de esquerda, como os PCs e o PSB,
para enfrentar o PDT do governador Leonel
Brizola. Como cada lado terá direito a duas
vagas para concorrer ao Senado, Nélson planeja
deixar uma nas mãos do PMDB, com Moreira, e
oferecer a outra ao Partido Comunista Brasilei-
ro, do qual Saldanha é uma das principais
figuras. Restaria, então, definir o candidato a
vice-governador. Nélson revelou a assessores
que prefere manter as articulações em sigilo
para não correr risco de provocar disputas c
assim prejudicá-los.

Moreira reluta
Moreira Franco que já chegou a ser sondado

por Nélson, reluta em aceitar o desafio de
concorrer ao Senado e prefere aparentemente
disputar um mandato de deputado federal."Ainda é cedo para definir isso", disse ele há
dias a um emissário de Nélson. Moreira revelou
que só decidirá no dia 15 de maio. Antes de
definir seu destino político quer saber se Brizola
será mesmo candidato ao Senado como vem
admitindo e, de qualquer forma, quais seriam

seus dois adversários do PDT. Nélson acha que
Moreira possui um invejável prestígio eleitoral.

A candidatura de Brizola entretanto poderia
afastar definitivamente Moreira da luta pelo
Senado, já que ele teme a força eleitoral do
governador. Decidido a dar tempo ao tempo, o
ex-deputado prepara-se para embarcar rumo à
China, onde no início do próximo mês, repre-
sentará a Editora Nova Fronteira em um con-
gresso internacional de editores. Até lá, ele
prefere acompanhar à distância os movimentos
de Nélson para compor a chapa majoritária
(governador, vice-governador e duas vagas de
senador) da Aliança Democrática.

Nélson decidiu oferecer a outra legenda
para disputar o Senado ao PCB, pois julga que é
fundamental reservar um lugar na chapa majori-
tária a um representante da esquerda, parte
importante da frente eleitoral que sonha organi-
zar o Rio.

Não se sabe, entretanto, se o Partido Comu-
nista Brasileiro irá aliar-se ao PMDB. Mas,
enquanto ele não decide, Nelson dedica-se a
soprar o nome de Saldanha, porque considera
que ninguém no PCB poderia arrastar mais
votos para a chapa do que o jornalista, graças à
sua linguagem popular e à sua rica biografia de
lutas democráticas c resistência ao regime mili-
tar que imperou no Brasil durante 21 anos.

Saldanha, entretanto, não quer concorrer a
nenhum cargo público.— Essa história de ir para Brasília não me
fascina — resumiu.

Senador prefere vice do Norte

O ex-deputado federal Walter Silva, inte-
grante da assessoria jurídica do ministro do
Trabalho, Almyr Pazzianotto, reuniu um grupo
de amigos, em Campos, no Norte Fluminense,
onde tem sua maior base política, para tratar do
lançamento de sua candidatura à Assembléia
Nacional Constituinte. Não conseguiu, porém,
concluir uma exposição de motivos para justiíi-
car a candidatura. Do Rio, um assessor do
senador Nelson Carneiro lhe avisou que o seu
nome, numa primera sondagem da executiva
regional do partido, era o que reunia maiores
condições para disputa da vice-governadoria.

Walter Silva, ontem, confirmou o telefone-
ma, mas fez questão de observar que não está,"em absoluto", mordido pela mosca azul. Lem-
brou que em 1982 o seu nome também esteve
em cogitações para compor a chapa de Miro
Teixeira, mas acabou superado, numa sucessão
de acontecimentos que agitaram, internamente
o PMDB, pela escolha de um político da Baixa-
da Fluminense — o ex-deputado Jorge Gama —
para vice. AA disputa

A disputa da vice na chapa de Nelson
Carneiro não é pacífica, no entanto, porque os
deputados estaduais já pediram tempo ao parti-
do para tentarem convencer o ex-prefeito de
Niterói, Moreira Franco, a aceitá-la. Já os
deputados federais se batem pela entrega do
cargo ao PFL, com a maioria preferindo que o
indicado seja o candidato derrotado à Prefeitura
do Rio, em 1985, Rubem Medina.

O ministro da Previdência Social, Rafael de
Almeida Magalhães, chegou a estimular o nome
do jornalista Artur da Távola, mas a consulta
que faria para tentar consolidá-la foi desautori-
zada pelo ex-deputado, que concorreu ao Sena-
do, em 1982, porsublegenda — seus companhei-
ros na chapa pemedebista foram o próprio
Rafael e o ex-senador Mário Martins —, saindo
das urnas como o mais votado do partido.

Depois das gestões em torno do nome de
Artur da Távola, o ministro da Previdência
tentou fixar a escolha do companheiro de chapa
do senador Nelson Carneiro, já considerado o
candidato do PMDB à sucessão de Brizola pela
grande maioria das bases do partido, na área
empresarial. O escolhido, que chegou a admitir
a disputa, foi o presidente da Artplan (agência
de publicidade e promoções), Roberto Medina,
que é irmão do deputado Rubem Medina.

Antes de pensar em Walter Silva, a executi-
va regional do PMDB examinou o nome do ex-
deputado estadual Francisco Amaral, com área
eleitoral em Nova Iguaçu, cidade da Baixada
Fluminense. A idéia, no entanto, não prospe-
rou. Silva, segundo dirigentes pemedebistas,
tem sobre Amaral a vantagem de representar a
região do Estado onde o partido foi mais votado
em 1982. Quanto a perfil ideológico, eles se
eqüivalem, agradando por um passado, sem
escorregões, os segmentos mais à esquerda do
eleitorado fluminense.

Brizola tenta conter Colagrossi
O governador Leonel Brizola assumiu a

responsabilidade de contornar o problema cria-
do com a decisão do deputado federal José
Colagrossi de disputar, de qualquer jeito, a
convenção do PDT para escolha do candidato
do partido ao governo estadual. Nos próximos
dias, Brizola vai convocá-lo para "uma con-
versa".

"A gente se acerta com o Colagrossi. Ele
nunca criou problema. Por que iria criar agora?
Precisamos dele na Constituinte", diz o presi-
dente regional do PDT, Cibilis Viana, cuja
candidatura a vice-governador foi lançada osten-
sivamente pelo deputado federal Bocayuva
Cunha, através de cinco mil cartazes espalhados
pela Zona Sul do Rio.

Cibilis acha que o encontro de Brizola com
Colagrossi deve ocorrer, no máximo, até a
próxima semana. "Se a gente deixa essa coisa
crescer, pode ficar incontornável", alega o presi-
dente regional, que reconhece a "grande força"
de Colagrossi dentro do partido.— Se não houver pressão de cima ele vence
a convenção disparado — garante o deputado
estadual Paulo Quental, numa referência ao
governador Leonel Brizola, "que tem uma in-
fluência muito grande".

Brizola comunicou ao diretório regional que
terá uma conversa com Colagrossi, talvez neste
fim de semana. No dia 2 está prevista uma festa
de filiação de trabalhistas históricos ao PDT, em
Petrópolis, onde Colagrossi tem interesse eleito-
ral.
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Sào Paulo — Se as pesquisas cm andamen-
to não apontarem, nos próximos 10 dias, uma
ascensão do vice-governador Orestes Quércia
junto ao eleitorado, os Palácios do Planalto e
dós Bandeirantes, e os líderes do PMDB vão
forçá-lo a retirar a candidatura, substituindo-a
pela do ministro Almir Pazzianotto, ou fazer
aliança com o empresário Antônio Ermírio de
Moraes.

A informação dada por um dos principais
líderes do PMDB paulista provocou imediata
reação de Qucrcia: "Muita gente chega da lua,
vem ao centro de São Paulo e faz essas
postulaçõcs absurdas. Esses lunáticos não en-
tendem o que está acontecendo. Minha candi-
datura é coisa solidíssima".

Um dos mais fiéis aliados de Quércia, o
deputado Samir Achôa (PMDB-SP), mostrou-
se preocupado com a situação e anunciou que,
na próxima semana, pedirá ao presidente
nacional do PMDB e da Câmara, Ulysses
Guimarães, que assuma o comando do proces-
so sucessório no estado, para acabar com "a
série de jogadas que visam desestabilizar" a
candidatura do vice-governador.

Operação
O governador Franco Montoro, segundo o

líder pemedebista — da ala esquerda do parti-
do —, recebeu esta semana uma pesquisa da
LPM & Burke, que mantém o candidato do
PT a governador, deputado Eduardo Mataraz-
zo Suplicy, em primeiro lugar, com 29% da
preferência do eleitorado, e situa mal o vice-
governador Orestes Quércia.

Mas, de acordo com o parlamentar do
PMDB, nada pode ser feito agora, porque
Quércia ainda está "muito forte junto a diretó-
rios municipais e delegados", situação que os
articuladores políticos dos Palácios do Planalto
e dos Bandeirantes e do partido acreditam que
se inverterá "na medida em que as pesquisas
revelarem uma posição claudicante" do candi-
dato.

Confirmado esse quadro, disse o líder
pemedebista, os governos federal e estadual é
o PMDB estudam duas alternativas: substituir
a candidatura Quércia, pela de Pazzianotto,
ou apoiar o empresário Antônio Ermírio de
Moraes — com a eventual colocação do minis.
tro do Trabalho como vice — solução que
agradará ao PFL, possibilitando, inclusive, o
restabelecimento da Aliança Democrática effl'
São Paulo.

O governador Franco Montoro reconhcr-'
ceu que foi precipitado ao encampar a candi-'
datura Quércia.

— Montoro o apoiou porque ele parecia
um candidato consolidado. Mas, o que era'
uma vantagem — a aparente maioria que ele.
tinha no partido — agora pode tornar-se uma
desvantagem: na medida em que o Quércia
seja bombardeado pelas pesquisas e as bases b
abandonem, Montoro ficará sozinho no apoio
ao candidato — afirmou o parlamentar.

Alternativa
Certo de que o Ministro do Trabalho;

Almir Pazzianotto, não aceitará ser candidato
a vice-governador, e que comunicará isso no
encontro marcado para a próxima semana, o
virtual candidato do PMDB a governador,
Orestes Quércia, estuda outras alternativas:
uma delas é convidar o ex-governador Paulo
Egydio Martins para ser seu companheiro de
chapa.

Paulo Egydio governou São Paulo de 1975
a 1979. Há dois anos, ingressou no PMDB
pelas mãos de Quércia, que abonou sua ficha
de filiação ao partido e lhe garantiu, então,'
que teria legenda para se candidatar a depu-'
tado constituinte. No PMDB paulista, há ou-
tros dois candidatos a candidato a vice-
governador, autolançados: o deputado está-
dual José Yunes e o prefeito de São José dos
Campos, Robson Marinho.

Ulysses não entra na disputa
Brasília — O presidente do PMDB, depu-

tado Ulysses Guimarães, não aceita discutir a
possibilidade de ser o candidato do partido em
São Paulo, em lugar do vice-governador Ores-
tes Quércia. Ulysses afirmou que não é candi-
dato e lembra que a candidatura Quércia
resultou de decisão unânime do diretório re-
gional do PMDB de São Paulo.

— O partido colocou a candidatura de
maneira unânime e cabe a ele discuti-la —
afirmou, ao responder se é possível a renúncia
do vice-governador em favor de outro candi-
dato que consiga mais apoios e tenha maiores
chances de vencer as eleições de novembro.

O deputado paulista Herbert Levy (PFL)
afastou a hipótese de os liberais se aliarem a
Quércia. Segundo ele, o PFL estadual tende a
acompanhar a cúpula paridária, apoiando o
empresário Antônio Ermírio de Moraes, can-
didato que reúne hoje a maioria absoluta das
preferências no Ministério do presidente José
Sarney.

— O Antônio Ermírio significa a renova-
ção enquanto Quércia resume o continuisrpo
— disse Levy, manifestando total descrença
numa provável alteração na chapa pemede-
bista.

Pazzianotto depende de Sarney
São Paulo—O ministro Almir Pazzianotto

voltou a afirmar que o presidente José Sarney
não o libera do Ministério do Trabalho para
ser candidato a vice-governador na chapa de
Orestes Quercia.

— Eu já disse que só deixo o ministério se
for autorizado pelo presidente. Como o presi-
dente não autoriza, não saio. Esta já e uma
notícia velha — disse Pazzianotto em sua casa,
onde foi passar o feriado da Semana Santa.

Não aceita
Pazzianotto disse que não leu a declaração

do vice-governador Orestes Quércia, em que
lhe deu uma semana de prazo para decidir se
aceita ou não sua candidatura a vice-
governador. Por isso não quis comentá-la.

Quando o repórter quis checar a informa-
ção de que Quércia já sabe que será avisado
pelo próprio Ministro do Trabalho da recusa
em aceitar a candidatura, a vice, ele disse:

Esta notícia você pode publicar, por-
que ela é correta. ~ -

Então, o Senhor se encontra mesmo
com Quércia, semana que vem? Perguntou; o
repórter.

Veja lá o que vai publicar. Eu não
estou dizendo isso.

Mas o senhor conversou com Quércfe
estes dias? — insistiu o repórter.

Não. Não conversei com Quércia, neffl
com ninguém. Hoje mesmo um repórter me
telefonou para contar que a FOLHA DE S.
PAULO está publicando uma notícia segundo
a qual eu havia falado a um deputado, por
telefone, que seria candidato a governador.
Mas que deputado foi este? Há 400 deputados.
Mário Juruna é deputado. Aurélio Perez é
deputado. Ulysses Guimarães é deputado.
Qual foi o deputado que deu a informação?'-
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-Intelectuais não têm votos•

José Neumanne Pinto

São Paulo — No poder na universida-
de — os reitores da USP, físico José
Goldemberg, e da Unicamp, ginecologis-
ta José Aristodemo Pinotti, são do parti-
do — e sem grande parte do prestígio
(perdido para o PT) entre os intelectuais,
a inteUigentsia do PMDB só tem dois
nomes capazes de arrastar votos para
uma candidatura ao governo de São Pau-
lo: o senador Fernando Henrique Cardo-
so e o empresário Fernando Gasparian.

A ameaça de que os intelectuais do
partido podem abandonar o barco de
Orestes Quercia e abordar o de Antônio
Ermírio de Moraes — feita pela atriz
Ruth Escobar ao presidente José Sarney
— deve então ser vista com algumas
reservas. O senador Fernando Henrique
Cardoso disputou duas eleições e perdeu
ambas (teve 1 milhão 400 mil votos para
prefeito da capital e pouco mais de 1
milhão 500 mil no Estado todo para
senador, ficando como suplente de Mon-
toro), e o empresário Fernando Gaspa-
rian nunca disputou uma eleição na vida.

Assim, é preciso considerar a ameaça
como uma hipótese no mínimo arriscada.

A posição do ex-líder do governo no '
Congresso em relação à candidatura ' •"
Quercia pode até ser considerada indefi- '
nida. Mas ontem mesmo o outro lado
desta equação hipotética negou termi- .
nantemente qualquer possibilidade de - -
um apoio a Antônio Ermírio de Moraes
ou a qualquer candidato fora do partido. -. -
O dono da Editora Paz e Terra apoiará a
candidatura do PMDB seja ela qual for.

Os "intelectuais do PMDB", vistos
genericamente, podem ser interpretados
como um exército. Na verdade, a expres-
são da atriz Ruth Escobar, trazida à
prática eleitoral, não resume mais do que
uma armada de Brancaleone. O drama-
turgo Gianfrancesco Guamieri, a atriz e
poetisa Bruna Lombardi e o sociólogo
Paulo Sérgio Pinheiro não devem ter
mais votos do que os seus próprios e dos
parentes mais próximos. Não é conhecido
também o reduto eleitoral em que repou-
sa a força política do sociólogo Bolivar
Lamounier, do poeta Jorge da Cunha
Lima ou do economista Roberto Mace-
do. O mais grave é que não há notícia de -
que essa armada sequer forme um grupo • >• -
coeso com capacidade e intenções de - ¦
influir nas decisões da cúpula partidária. -. -

Ermírio tem apoio no Governo
Brasília — Setores do governo deverão

apoiar a candidatura de Antônio Ermírio de
Moraes ao governo de São Paulo, caso ele
consiga superar as dificuldades políticas e
decolar, isto pode ser constatado pela afirma-
çáo de ministro-chefe do Gabinete Civil, Mar-
co Antonio Maciel — por exemplo — que
considerou a candidatura de Antônio Ermírio"um fato bastante positivo" para o processo
político, nesta fase de renovação do país, e
também porque "o Brasil, precisa de novas
lideranças.

Maciel entende que embora nunca tenha
exercido qualquer cargo público, Antônio Er-
mírio de Moraes sempre teve "uma participa-
ção cívica muito expressiva e é hoje, inegável-
mente, um grande líder empresarial". Mas,
apesar da receptividade à candidatura, o mi-
nistro adianta que "o governo não vai interfe-

rir. Isto só poderia acontecer se houvêssfc
aliança em São Paulo". E neste caso, segundo
Maciel, "o presidente José Sarney estaria
disposto a arregaçar as mangas e ir até--o
palanque".

O assessor do Palácio do Planalto informa
que o presidente Sarney não deseja libecar o"hábil" ministro do Trabalho, Almir Pazzia-
notto para que ele se candidate a vice-
governador na chapa encabeçada por Orçstes
Quercia. Isto porque, de acordo com a analise
do governo, uma chapa com Quercia na cabe-
ça não teria muita chance de vitória no "jogo
bruto" da política paulista.

A sucessão de Franco Montoro mudaria
de figura, de acordo com análise palaciana. Se
Pazzianotto conseguisse — como sonha —
atrair os votos dos convencionais do PMDB e
sair candidato a governador pelo partido.

/Vo velório, o estilo discreto
O candidato Antônio Ermírio de Moraes

veio ontem à tarde ao Rio para o velório do
empresário Severino Pereira da Silva. Discre-
to, ao contrário do que sempre fazem os
candidatos à eleiçáo, em nenhum momento
permitiu que o transformassem no centro das

atenções, apesar de ser procurado por quase
todos para abraços e tapinhas nas costas.

Antônio Ermírio passou a maior parte do
tempo do velório nos jardins da mansão da
Rua São Clemente, conversando em grupos
pequenos de amigos.
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Governo corrige programa que M_voto 
Niemeyer vai disputar o;

Senado 
pelo 

PCB do DF:Márcio Braga
' Brasília — Lançado no início de fevereiro pelo presidente

José Sarney, na presença de ministros, governadores e mais de
200- prefeitos de todos os estados, o Programa de Ação
Comunitária do governo, que seria o braço direito do Palácio do
Planalto para assuntos eleitorais no interior do país, está
passando por sua primeira correção de rota.

Por determinação do próprio presidente, as realizações da
Secretaria Especial de Ação Comunitária (SEAC) não poderão
ser utilizadas com fins políticos. Prova disto foi o cancelamento
da solenidade de entrega de 150 casas à comunidade mais pobre
do país, em Barra do Piauí (PI), há uma semana. Em telegrama
enviado ao prefeito da localidade, o Palácio do Planalto
cumprimentou a comunidade pelo empenho na construção das
casas e determinou que elas sejam ocupadas, informou o
secretário-adjunto da SEAC, Geraldo Alencar.

A mudança de rota foi determinada para evitar que a
oposição explorasse suas ações como vinha ocorrendo com o
programa de distribuição do leite em Brasília, Natal e João
Pessoa. Até o fim do ano, esse programa será estendido a todas
as capitais e cidades de grande porte onde se concentram o
maior número de crianças carentes. Atualmente são distribuí-
dos 50 mil litros de leite e a meta em dezembro, será de 1 milhão
500 mil litros, beneficiando dois milhões de crianças.

Já o programa de ação comunitária — hortas, mecanização
agrícola, telefonia, teatro amador, biblioteca, reparação de
escolas primárias, alimentação escolar, cursos profissionalizan-
tes, centros esportivos, mutirões habitacionais, creches, roupas
e agasalhos, postos médicos, pontes e estradas — atinge,
atualmente, mais de 300 municípios.

Semana passada, durante a reunião das primeiras damas
das capitais, 0 secretário da SEAC, Aníbal Teixeira, afirmou
que. o governo federal não está apenas pregando, mas sim
praticando o verdadeiro municipalismo:

Todos os 3 mil 700 contratos assinados pela Secretaria
para ativação de ação comunitária no país foram firmados
diretamente com as prefeituras. Temos sido até muito censura-
dos por parlamentares e governadores por estarmos atuando
diretamente com as prefeituras — argumentou Teixeira antes as
críticas de algumas participantes do encontro, que reclamavam
de"que as prefeituras continuavam sem acesso aos recursos
distribuídos pelo governo federal.

Segundo Geraldo Alencar, as prefeituras são meras inter-
mediárias entre o governo e as comunidades, pois os projetos
são realizados pelas próprias comunidades, que identificara suas
necessidades e as encaminham ao Palácio do Planalto. Pelos
convênios, a SEAC repassa uma parcela de recursos a fundo
perdido, as prefeituras participam com outra parte e as comuni-
dades com material e mão-de-obra.

Para este ano, a SEAC dispõe de recursos orçamentários
de Cz$ 1 milhão 120 mil para atender ao programa e a previsão
para o próximo ano é de Cz$ 1 milhão 600 mil. A ampliação dos
recursos é fiscalizada pela secretaria, através de relatórios
enviados pelas prefeituras, em campo, pelo Projeto Rondon e,
pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no exame das contas
dos municípios.

O programa não tem caráter político como querem
alguns. Mas é lógico que haverá um retorno para o governo à
medida que ele começar a dar certo. O presidente Sarney não
pensou em aumentar o índice de sua popularidade ao lançar o
programa de inflação zero. Isto foi uma conseqüência, porque o
povo ansiava por medidas que saneassem a economia do país —
afirmou Geraldo Alencar.

Os seguranças do Palácio do Planalto, que impedem o
acesso de jornalistas credenciados ao quarto andar, não sabem
como agir com os líderes comunitários que diariamente pro-
curam a SEAC para discutir seus projetos.Sabemos que nosso trabalho aqui está derrubando a
estrutura do palácio, mas não podemos deixar de receber
ninguém. Esta é a finalidade de nossa função — disse Geraldo
Alencar, acrescentando que já está em funcionamento, no
Edifício Conic, próximo à Estação Rodoviária, uma sucursal da
secretaria para facilitar o acesso do público.

¦M I - Mm* , • ' ' ^

Tereza Cardoso

Ana Maria Rattcs: "/ls 
pessoas estavam cansadas da gente do governo"

Moradores decidem com prefeito

Lima, de Amorim

O apelo do presidente José Sarney para que a
população exerça o direito de lutar por seus interesses
não causou surpresa em Petrópolis, onde os morado-
res, por intermédio de entidades civis e comunitárias,
participam das decisões da Prefeitura. No Conselho
Municipal de Orçamento, que define e fiscaliza os
gastos da administração, influem desde os partidos
políticos até a associação dos motoqueiros.

— É uma relação democrática, mas nunca um
mar de rosas — diz o prefeito Paulo Rattes (PMDB),
acusado pela presidente da Associação Amigos de
Petrópolis, Fernanda Colagrossi, de "falar como
Allende (presidente socialista do Chile morto em 73) e
ter alma de Pinochet (ditador que depôs Salvador
Allende)".

Desconfiança
Em questões comunitárias ou de direitos civis, o

braço direito de Rattes é a própria mulher, Ana
Maria, que se dedica a esses problemas há 18 anos.
Ex-aluna do tradicional colégio Sion, no Rio, Ana
militou na Juventude Universitária Católica, movi-
mento perseguido pela Revolução de 64. Casou-se
com Rattes, então fazendeiro, dedicou-se à família
inicialmente e depois formou-se em Direito, passan-
do a atuar na Justiça do Trabalho, onde começou a
tomar contato mais direto com movimentos popu-
lares.

A maior dificuldade de Ana Maria passou a ser a
aproximação dos movimentos populares como repre-
sentante do poder público. "As pessoas me conhe-
ciam como militante ativa em favor dos direitos
humanos e das associações de moradores, mas de
repente perderam a confiança em mim, alegavam que
estavam cansados de políticos, gente do Governo.
Reagiam com agressividade", conta Ana.

Depois, a desconfiança foi se dissipando e
começou um trabalho conjunto que teve muitos
efeitos práticos, os mutirões e outros projetos comu-

nitários. A atividade era tão intensa que Petrópolis
foi uma das primeiras cidades do país a ser beneficia-
da com verbas da Secretaria Especial de Ação
Comunitária, vinculada ao Gabinete Civil da presi-
dência da República.

Estão em execução no município 79 projetos em
37 comunidades. De dezembro até agora a SEAC
liberou para Petrópolis Cz$ 1 milhão 600 mil. O
dinheiro fica depositado numa conta especial do
Banco do Brasil para movimentação pela Prefeitura,
com fiscalização das comunidades beneficiadas.

Os mutirões recebem recursos de outros órgãos
do Governo, como o BNH, que financiou a fundo
perdido a construção de 39 casas para desabrigados
da enchente de 81. Domingo passado, com festa,
foram entregues as primeiras 20 casas, no lugar
chamado Sertão do Carangola, vizinho a uma bela
fazenda comprada recentemente pelo ex-presidente
do Bradesco Antônio Carlos de Almeida Braga, que
ajudou a reformar a igreja e prometeu uma escola.

Críticas
Mas o trabalho da Secretaria de Apoio Comuni-

tário não tem apoio unânime. Conta com a crítica
sistemática do jornal Tribuna de Petrópolis e da rádio
(Imperial) pertencentes a D. Pedro Gastão de Or-
leans e Bragança, neto da Princesa Isabel e dono de
uma imobiliária que se benefiica da enfiteuse, instru-
mento jurídico pelo qual os descendentes da família
real recebem 2,5% do valor de qualquer venda ou
compra de imóveis no Centro de Petrópolis, onde
existem 60 mil unidades residenciais.

Também se opõem ao governo líderes locais
como o presidente do Sindicato dos Tecelões e da
Associação dos Moradores e Amigos do Centro,
Renato da Costa Santos, para quem a Prefeitura
mantém com as entidades civis uma "relação cliente-
lista". Renato alega que as associações de moradores,
por exemplo, vivem hoje, em sua maioria, "na
expectativa de receber ajuda financeira, atitude que
as imobiliza".

Brasflia — Vinte anos depois, o ho-
mem que construiu Brasília e, durante o
regime militar, foi impedido de visitá-la,
promove uma reviravolta cm sua vida e
retorna para ficar: o arquiteto Oscar
Niemeyer transferiu seu título eleitoral
para a capital e é agora o mais ilustre
candidato do Partido Comunista Brasilei-
ro a uma cadeira no Senado Federal. Ele
finalmente aceita uma candidatura que
Luís Carlos Prestes suou para transfor-
mar em realidade na Constituinte de
1946, mas previne aos que esperam mais
que isso: "O político Oscar Niemeyer
ainda não nasceu".

Espantado com o reconhecimento
dos candangos que o interpelam na rua,
com uma pesquisa promovida pelo gover-
nador José Aparecido que o coloca como
o homem mais conhecido da cidade e
com a vida que invade os ambientes de
mármore e concreto aparente que ele
projetou para Brasília, Oscar Niemeyer é
a síntese do arquiteto realizado. "Um
clima de cordialidade e confiança voltou
a me envolver pouco a pouco", reflete
aos 77 anos, de pé, diante de uma pran-
cheta instalada a 20 metros do gabinete
do governador do Distrito Federal — o
altar onde Niemeyer passa até 16 horas
do seu dia, sem pedir sequer um cafc-
zinho.

Nem um cruzado
Reservado, vestindo invariavelmente

um terno cinza e uma camisa bege, sem
gravata, Niemeyer tem sido bem tratado
pelos anos: seus cabelos, embora ralos,
não ficaram brancos e o arquiteto man-
tém uma disposição atlética para o traba-
lho. Ele diz que está realizando o sonho
de todo artista: recuperar sua obra des-
virtuada pelo regime militar. "É claro
que não me cabe falar em prioridades,
nem em problemas de economia. Cabe-
me lutar para concluir minha obra e
acabar com os desacertos que tanto a
comprometeram", diz Niemeyer, que
não aceitou receber nem um cruzado pelo
seu trabalho de projetar a recomposição
em Brasília.

A cidade e o regime militar conti-
nuam sendo os assuntos prediletos do
arquiteto: "Um dia, Juscelino saiu e o
imenso canteiro de serviço que caracteri-
zava a nova capital transformou-se cm
arbítrio, indiferença e desinformação. E
vieram 1964, os militares e a escuridão
política e cultural. A partir do governo
Médici, meus trabalhos foram preteridos
ou paralisados. Agora, um vento de espe-
ranças começou a correr por este país tão
ofendido." Ele reage energicamente à
insinuação de que não está fazendo obras
para as populações de baixa renda."Há escolas, creches, pontos de táxi,
caixas d'água, habitações populares etc.
que, já projetadas, vão surgir pelas cida-
des-satélites", disse.

Qualquer político tomaria essas,
obras como trunfos para pleitear votosi
nas cidades-satélites — as áreas mais:
populosas de Brasília. Niemeyer fará o>
contrário. Ele não pretende subir em'
palanques e o máximo que se dispõe a1
fazer é aparecer na televisão, no horário^
destinado aos candidatos, para pedir vo-
tos para o seu partido. AJiás, foi o'
prestígio de Niemeyer que levou o PCB
brasiliense a pressionar o arquiteto para
se candidatar. O presidente do diretório,
regional, Carlos Alberto Torres, conven-,
ceu Niemeyer de que ele pode puxar
votos para muitos deputados.

Igual sucesso não teve o vice-'
governador do Rio de Janeiro, Darcy
Ribeiro, que, amigo íntimo de Niemeyer,
há um ano tentava convencê-lo a candi-
datar-se no Rio de Janeiro por uma
coligação PCB-PDT. O governador José.
Aparecido também andou empenhado
em convencer o governador a ingressar
no PMDB. Para não contrariá-lo, Nie-
meyer disse que gostaria de disputar uma,
eleição para ser vice-governador de José'
Aparecido, mas lhe impôs uma condição:"Que você se filie ao PCB".

Se não conseguiu uma aliança políti-
ca com o arquiteto, o governador obteve^
algo igualmente inédito: promoveu um
encontro entre Niemeyer e Jânio Qua-
dros para uma conversa que resultará na.
primeira obra do construtor de Brasília,
em São Paulo. Niemeyer vai projetar a
urbanização das margens do rio Tietê eJ
dos bairros Liberdade, Bixiga e Brás. Ele-
não se importa com o fato de trabalhar
para um prefeito decididamente identifi-'
cado com a direita."Meus camaradas do PCB e eu não
encontramos inconveniente nisso. E prá-
tica democrática os homens se entende-,
rem para o bem comum, independente de,
suas contradições religiosas ou ideológi-.
cas. Jânio pretende construir uma obra
importante para São Paulo e isso é o
suficiente", explica.

Construir uma obra importante é o
único objetivo da vida de Niemeyer, que
pouco está ligando para o desconforto do
trabalho. Preocupado com isso, o gover-
nador José Aparecido reservou-lhe, do!
lado de seu gabinete no Palácio do Buriti
uma enorme sala acarpetada, com móveis
de couro verde, decoração sóbria e muita
claridade e ventilação para que o arquite-.
to trabalhasse na recomposição das obras
de Brasília sem qualquer aborrecimento..

Aparecido deu ordem para que nin-
guém interrompesse o arquiteto, que tra-
balha de graça e está dedicado, no mo-
mento, a uma de suas mais aguardadas
obras — o panteão Tancredo Neves, a ser
inaugurado no dia 21 de abril.

Embora passando a maior parte do
seu tempo em Brasília, ele ainda vai uma
vez por semana ao Rio de Janeiro — não
sem queixas, evidentemente. Niemeyer
tem um medo traumático de avião e não
se envergonha disso.

Fábio faz 
pronunciamento 

sobre Zona Franca de Manaus

. .O senador Fábio lucena pronun-
ciou no senado federal o seguinte
discurso sobre o escandaloso desvio
de dólares da zona franca de Ma-
naus:"Vossas excelências têm acompa-
nhado o farto noticiário, por meio de
jornais, emissoras de rádio e televi-
são, a propósito do ruidoso escânda-
Io de dólares da zona franca de

:Manaus, já batizado pelo chefe da
polícia federal, o eminente delegado
Romeu Tuma, de "escândalo do cola-
rinho verde", numa alusão direta à
cor da cédula monetária norte-
americana. Devo realçar a pronta e
enérgica atuação do governo, desta-
cando-se os ministros do Interior, Dr.
Ronaldo Costa Couto e, da fazenda,
Dr. Dilson Funaro, que imediatamen-
te mobilizaram a máquina da polícia
federal para apurar a responsabili-
dade criminal dos autores de tão
graves delitos ocorridos em Manaus,
e com o fim de entregá-los à justiça
pública para processo e julgamento
na forma da lei.

Meliantes contumazes, de dentro
e de fora de Manaus, de dentro e de
fora do Brasil, enquistaram-se na
zona franca de Manaus e deram-se à
prática do funesto banditismo de
capitalizarem volumosa importância
em dólar — já vão a mais de cem
milhões de dólares o valor canalizado

: para os bolsos dos vigaristas — que
: vilipendiaram o mecanismo fiscal de
importação da zona franca e que

demonstraram tudo o que a impuni-
dade é capaz de gerar quando esti-

mulada pela fácil associação de inte-
resses escusos e da burla às leis.
Somente no momento em que a poli-
cia federal divulgar o resultado do
inquérito já instaurado na órbita da
sua competência, é que o senado e a
nação poderão saber o exato mon-
tante das fraudes cambiais que lesa-
ram a SUFRAMA, o Povo e o Go-

•ver no.
- "-Mas, enquanto a polícia federal,
cónduzida pelas mãos saneadoras do
dblegado Romeu Tuma, não publicar
o resultado das investigações, ó indis-
pénsável fornecer ao senado alguns
elementos que julgo essenciais para o
início de formação de juízos a respei-
to dos delitos e análise judiciosa dos
fatos criminosos.

Em primeiro lugar, agiu certo o
Ministro do Interior, conjugado com o
Ministro da Fazenda, ao determinar
auditagem interna na superintendên-
cia da zona franca de Manaus pois o
pressuposto de que se parte é o de
que as valiosas fraudes só puderam
ocorrer a partir da expedição de
guias de importação a cargo da
SUFRAAAA. Convém, todavia, não

confundir pressuposto com prejulga-
mento, pois o pressuposto decorre de
indícios e o prejulgamento pode, ou
ser fruto do açodamento ou da deli-
berada intenção de condenar ou ab-
solver antes da conclusão de inquérito
e muito bem antes da averiguação
das provas. Fundamental, igualmen-
te, foi o arrolamento dos bancos Itaú,
Nacional, Francês-Brasileiro, Bozza-
no Simonsen e Bamerindus na crista
dos vasculhamentos da polícia fede-
ral, uma vez que esses estabelecimen-
tos de crédito atuam diretamente no
processo de importações da zona
franca de Manaus.

Houve crimes e existem os
culpados, quais, sem sombra de dúvi-
da, sejam quem forem, serão impla-
cavelmente punidos. Foi o que me
afirmou hoje, o ministro do Interior,
Dr. Ronaldo Costa Couto. Mas o
próprio governo, conforme palavras
do mesmo ministro, que sabe da
existência dos crimes, ainda não co-
nhece os culpados. Estes, sejam fun-
cionários públicos, sejam empresá-
rios, sejam quem forem, já se encon-
tram no rol dos suspeitos e não terão
a mais remota possibilidade de esca-
parem ao latego da lei.

Imagem da Zona Franca
Esmiucemos os fatos e arranque-

mos a máscara dos mascarados e a
farsa dos farsantes.

Em hipótese alguma essas fraudes
se confundem com a instituição da
zona franca de Manaus, da forma
com que a apostasia não se identifica
com a Igreja, a heresia com as
crenças de todos os gêneros, a chica-
nice com a advocacia, o juiz venal
com a promoção da Justiça. A Sufra-
ma, que é ossatura básica do de sen-
volvimento social e econômico da
Amazônia Ocidental, como órgão do
ministério do Interior é patrimônio do
povo, está acima de qualquer suspei-
ta. Se apurada a participação de
qualquer de seus funcionários nas
vergonhosas ocorrências, preparem-
se para a punião legal. O próprio
código penal não proíbe matar, ape-
nas diz: "matar alguém"., a seguir,
comina a penalidade. Isto porque é
humanamente impossível proibir o
surgimento de banditismo na zona
franca de Manaus ou em qualquer i
parte do mundo. Uma vez detectado,
todavia, é preciso reprimi-lo, de vez
que a prevenção, ou não foi adota-
da, ou não deu resultado.

Gravidade das fraudes
As empresas importadoras cadas-

tram-se anualmente na Suframa para
efeito do gozo de benefícios de

importação, sobretudo das quotas.
Existem as empresas novas, que rece-
bem quotas por meio de critérios
específicos e, geralmente, têm garan-
tido um mínimo de cinqüenta mil
dólares ao ano. A Suframa é única e
exclusivamente controladora do saldo
de quotas. A Suframa aprova guias
de importação antes de serem remeti-
das à Carteira de Comércio Exte-
rior—Cacex —, dentro da disponibi-
lidade do saldo de quotas ou, em
casos excepcionais, dando quotas ex-
tras que são retiradas da reserva
contigenciada que não é atribuída a
nenhuma empresa no momento da
distribuição geral.

O importador, de posse da guia
atestada pela Suframa, de que dis-
põe de saldo de quotas, se dirige à
Cacex para o procedimento burocrá-
tico normal de importação, que é
comum em todo o país. A partir desse
momento, a responsabilidade sobre o
pagamento ao exterior e sobre a
legalidade da desembarcação da
mercadoria importada pertence à
Cacex e à Receita Federal, respecti-
vãmente. A única responsabilidade
que se poderia atribuir à Suframa
seria a de ter autorizado guias além
da quota de importação. Só as invés-
tigações da Polícia Federal poderão
comprovar essa hipótese.

Quanto à fraude dos dólares, as
informações que obtive de técnicos do
Ministério do Interior, depois de três
dias de intenso trabalho em defesa da
imagem da Zona Franca de Manaus,
são as seguintes: a Corretora Cinco
usou quotas de empresas desativadas
na prática, mas que legalmente ainda
existiam. Essa corretora fazia chegar
à Cacex guias com assinaturas falsifi-
cadas. Tais empresas eram cadastra-
das na Suframa pela própria Corre-
tora Cinco, registrando assinaturas
de pessoas inexistentes ou que nada
tinham que ver com parte das quaren-
ta e duas firmas atualmente envolvi-
das, pelo que se conclui que algumas
dessas firmas também foram vítimas.

A gênese da fraude é a seguinte:
na hora em que a mercadoria vem
para o Brasil, é expedido conheci-
mento de embarque, só que esse
conhecimento era falsificado pela
Corretora Cinco. Com esse conheci-
mento de embarque, o câmbio era
fechado, em Manaus. Ocorria, en-
tão, que os bancos que fechavam o
câmbio, ao invés de fazer a remessa
de dólares para o exterior, que é o
que manda a lei, emitiam cheques em
dólar e os entregavam à corretora.

Até pessoa de menoridade apare-
ceu como signatária de uma guia,
com o nome trocado e sem o seu
conhecimento.

Esses fatos não vêm de hoje.
Datam dos períodos áureos das gran-
des negociatas do regime autoritário,
e só em outubro do ano passado
chegaram ao conhecimento do Minis-
tério do Interior. Agora, é preciso ver
o que realmente aconteceu no ano de
1985. Conforme dados disponíveis, o
valor dos dólares em mercadorias
que deixaram de ser internadas no
país no ano passado alcança a soma
de oitenta e sete milhões e duzentos
mil dólares. Em 1985, o comércio
importador de Manaus obteve cerca
de noventa e três milhões para suas
importações. Se os oitenta e sete
milhões e duzentos mil dólares acima
mencionados tivessem sido desviados
da quota de 1985, o comércio impor-
tador de Manaus teria ficado sem
mercadorias para vender. Isto não
ocorreu. Pelo contrário, no ano pas-
sado, o comércio importador vendeu
produtos importados como em ne-
nhum outro ano. Para comprovar
essa afirmativa, basta verificar o
crescimento do Imposto de Circulação
de Mercadorias — ICM, do setor
comercial do estado, bem como o
aumento do fluxo de turistas nacio-
riais para Manaus que só vão àquela
cidade, em regra, para fazer com-
pras; e ainda os índices da taxa de
ocupação da rede hoteleira de Ma-
naus. Por conseguinte, a fraude é
impossível de se precisar. Logo, não
foi só no ano de 1985 que houve
desvio de quotas.

Ano corrente
A Suframa soliticou quotas no

valor de oitocentos e quinze milhões
de dólares de importação para a
indústria e comércio de Manaus para
o ano em curso. Muito antes de vir a
público o escandaloso desvio dos
dólares, o ministro do Interior e o
ministro da Secretaria de Planeja-
mento da Presidência da República,
doutor João Sayad, já tinham assina-
do exposição de motivos ao presiden-
te da República propondo a quota de
quinhentos e cinqüenta milhões de
dólares. O processo encontra-se no
Ministério da Fazenda para exame
do ministro Dilson Funaro e conse-
qüentemente encaminhamento ao
presidente da República, a quem
cumpre emitir o competente decreto
de fixação de quotas.

Portanto, não se deve admitir que
um grupo de marginais que desviou
dólares da Zona Franca de Manaus,
seja qual for a sua quantidade, pois a
sua qualidade é a da mais baixa laia,
possa, em razão do hediondo escân-
dalo, contribuir para a redução da
quota de importação da Zona Franca

de Manaus. O governo do presidente'
José Sarney jamais cometeria tama-
nha insanidade. A proposta inicial de
oitocentos e quinze milhões de dóla-
res foi reduzida para quinhentos e
cinqüenta milhões de dólares em face
das conhecidas dificuldades cambiais!
do nosso país.

Suframa e Gilberto

Tenho acompanhado, senhores
senadores, e disto é testemunha o
Senado, ao longo dos meus três
primeiros anos de mandato, que coin-
cidem com igual período de governo
do professor Gilberto Mestrinho no'
Amazonas, as atividades daquele go-
vernante. Dele já discordei, desta
tribuna, por três vezes. Mas não
admito nem vou admitir qualquer
assacadilha ao governador do meu
Estado, quanto a esse triste episódio
do escândalo dos dólares em Ma-
naus. Rechaçarei, venha de onde
vier, a mais leve farpa que for lança-,
da contra o governador Gilberto
Mestrinho, que governa o Amazonas
com-honra e dignidade. Antes dele, a
Suframa era um mercado persa e, o
que é pior, um incessante festim
pagão em que os dilapidadores dei
dinheiro público celebravam suas or-
gias profanas. Ele deu novas dimen-
sões à Suframa, destinando-a ao
cumprimento das reais finalidades
para as quais foi instituída há deze-
nove anos. Nos últimos três anos de
sua administração, a Suframa esten-
deu substancialmente seus raios de
ação benéfica aos Estados de Rondô-
nia, do Acre e ao Território Federal
de Roraima. Antes dele, a Suframa
era um estado dentro do Estado do
Amazonas, e o seu superintendente;
nomeado pelo presidente da Repúbli-
ca, sem audiência prévia do governa-
dor do Estado, fazia e desfazia,
mandava e desmandava. Hoje, e a/
está o exemplo da política de inforr
mática, cuja guerra ainda não está
decidida, mas que registra muitas
batalhas vitoriosas, a situação é dife-
rente: o governador Gilberto Mestri-
nho tem voz e voto perante o governo
federal, governo que é testemunha de
indormida atuação do governador na
defesa intransigente dos interesses dò
Amazonas, dentre os quais sobreleva
a Zona Franca de Manaus.

Ao concluir, apelo ao ministro do
Interior, com quem hoje conversei
sobre a questão, que acelere a apu-
ração das responsabilidades, a fim
de que os criminosos (vale salientar
que os bancos suspeitos têm matriz no
estado de São Paulo) sejam imediata-
mente punidos.

Por hoje, era o que tinha a dizer.
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Engarrafamento de 5 
quilômetros pára 

Niterói-Manilha
Foto de Gilson Barreto

Cinco quilômetros dc engarrafamen-
to na Nií'éroi:Mánilha durante todo o dia,
c £huva à tarde prometendo estragar o
passeio da Semana Santa, não foi progra-
m<C foi castigo para quem deixou o Rio
ontem cm direção às praias da Região
dos Lagos e ao Norte fluminense, para
Campos e Macaé. Em 32 horas de movi-
mento — até às 16h30min de ontem — a
Policia Rodoviária já havia registrado 27
pequenos acidentes nas estradas próxi-
mas do Rio.»,

.As obras de duplicação da Niterói-
Manilna na altura de Maniiha/Itaboraí
(entre os quilômetros 305 e 310), provo-
caram a retenção dc pelo menos duas
horas na estrada, com o tráfego dc três
rodovias — Amaral Peixoto, Magé-
Manilha e Niterói-Manilha — desembo-
can*do em mão-dupla na altura do trevo
de 'Manilha: "Até que está bom. No
caríiaval foram cinco horas de engarrafa-
mento os quatro dias", comentou irônica-
mente um patrulheiro do DNER.

Fora da tabela

A lentidão do tráfego, entretanto,
agradou aos vendedores ambulantes, que
aproveitaram o descanso dos "fiscais do
Sarpey" para cobrar CzS 10 a lata da
cerveja e Cz$ 5 o pacote do biscoito
salgado e doce: "Eles acham que não vale
tabela") comentou Rodrigo Nolasco dc
Oliveira, ao volante de uma Belina, com

mulher, dois filhos e outros parentes, há
meia hora preso no engarrafamento on-
tem à tarde, cm direção a Macaé.

O movimento na Ponte até que aju-
dou ontem: não havia retenção, apesar
do trânsito intenso. Todos os boxes fun-
cionaram na cobrança de pedágio justa-
mente para evitar filas e engarrafa-
méritos.

Mas quem suspirou aliviado ao pas-
üaí pela Ponte de malas e bagagens só
conseguiu ultrapassar São Gonçalo com a
estrada vazia. A partir daí, a fila de
veículos já se estendia por quase dois
quilômetros após a passarela sobre o
trevo da Manilha, onde a estrada forma
um verdadeiro funil em mão-dupla.

Sonhar com a praia poucas horas
adiante não adiantou muito para quem
foi à tarde e ainda pegou uma chuva fina,
que prometia engrossar e estragar o pro-
grama para o resto da Semana.

Na rodovia Rio-Santos (BR-101), a
situação não estava melhor: em três tre-
chos da estrada — nosKms71,128 e 132,
o tráfego continuava em meia pista, como
há mais de um ano atrás, quando houve
deslizamento de barreiras que obstruíram
a passagem. As obras continuam, e dois
peões das empreiteiras controlam o movi-
mento com placas dc sinalização manual:
Pare para uma pista e Siga para a outra.
A Polícia Rodoviária ajudou na coorde-
nação da passagem de veículos no local.

mas, apesar de todo o esforço, a estrada
engarrafou, especialmente entre Manga-
ratiba e Angra dos Reis.

Pequenos acidentes
Já a Rio-Petrópolis, escoadouro do

movimento para as cidades históricas de
Minas e as estâncias hidrominerais (dali
sai a BR-040 em direção a Juiz de Fora e
Belo Horizonte), alem de acesso às cida-
des serranas (Petrópolis, Teresópolis,
Itaipava) sofreu pequenas retenções, mas
provocadas por acidentes ligeiros e carros
enguiçados no meio da estrada.

Muito tráfego e muita pressa de chc-
gar, com os motoristas tentando recupe-
rar os minutos preciosos de lazer perdi-dos no engarrafamento, responderam pornumerosos pequenos acidentes nas estra-
das. Desde a quarta-feira de manhã até
ontem à tarde, o Plantão Rodoviário jáhavia anotado um total de 27 acidentes
nas rodovias federais de acesso (e dc
saída) ao Rio, envolvendo 60 veículos nas
estradas.

O acidente mais sério, ate a tarde de
ontem, na Rio-Santos (BR-101), levou
duas vítimas ao Hospital Pedro II, em
Santa Cruz, logo liberadas. Os patrulhei-ros continuam recomendando calma e
cautela aos motoristas, observando que,cm apenas oito horas (das 8h às 16h de
ontem), o registro de acidentes já totali-
zara 10, com seis vítimas, embora sem
gravidade.

Problemas se repetem na Rodoviária

Acampar, fugir da cidade, rever pa-
rentes e amigos, descobrir novas para-
gens ou simplesmente passear. São mui-
tos os motivos que levam milhares de
pessoas a viajar no feriadão da Semana
Santa, mas só uma dificuldade é enfrenta-
da por todos os que passam pelo Rio de
ônibus: o sufoco da apertada, mal instala-
da e desconfortável Rodoviária Novo
Rio. Felizmente, todos os 94 mil passa-
geiros que estiveram lá ontem sabiam que
eraiiteralmente de passagem.'— A cada feriado está cada vez
maior o caos nessa rodoviária. Ela não dá
vazão ao número de pessoas; é insuficien-
te nos feriados e funciona pior do que
muita rodoviária de cidades menores do
que o Rio — reclamou a arquiteta Ana
Amora, do Rio, na fila para comprar
passagens para Friburgo, onde pretende
passar o feriado num sítio que chama de
Escondido.

Filas
"Ontem se registrou a chegada e a

partida de um total de 2 mil 600 ônibus.
A partida teve maior número de passa-
geiros, com um total de 63 mil, enquanto
chegavam 31 mil pessoas em 1 mil coleti-
vos. "As passagens estão esgotadas para
grande parte das cidades mineiras, São
Paulo, Curitiba, Vitória e Santos", infor-
mou o administrador da rodoviária, da
Coderte, Almir Vieira da Silva. Além dos
guichês, hayia filas até nos banheiros,
principalmente femininos.

Mas nem tudo é tumulto e caos no
terminal rodoviário de uma das maiores
cidades turísticas do país. Ontem houve
momentos dé alegria para 20 lobinhos do
9o Grupo de Escotismo de Marechal
Hermes — na Zona Oeste da cidade —
que partiam a caminho de um acantoria-
mento (campiag em casa) em Araruama,
muitos deles pela primeira vez deixando
pai e mãe em casa.

Estou muito contente com essa
viagem — disse Anderson Estevão, lobi-
nho de nove anos, que se despediu da
mãe, D Selma Maria. Junto com Ander-
son estavam mais 19 colegas orientados
pela chefe dos lobinhos, Rita Maria,
vestida a caráter e bastante apressada.

Outro grupo — veteranos em rodo-
viária — era formado pelos jovens José
Carlos de Guimarães, Guaracy Martins,.
Ale*andre Jugurta e Dilson Ângelo.
Pranchas de surfe, malas, bolsas e, como'
não podia faltar, a barraca para acampar
em-Búzios. Outros rapazes preferiram
Lumiar, aonde Ricardo Travassos Ribei-
ro estava indo pela primeira vez. Os
campistas são unânimes num ponto: pre-
fe^em deixar a namorada.

Vê lá se eu vou levar marmita
para banquete — brincou José Carlos, do

grupo dc Búzios, bastante satisfeito por
ter conseguido passagem para Cabo Frio,
embora não estejam em falta ônibus para
a Região dos Lagos.

Embora seja mal instalada e conte
com razoável infra-estrutura (as escada
rolante de descida não funciona há algum
tempo), a Rodoviária Novo Rio tem um
comercio variado, onde os preços foram
congelados no pico do pico — como
diríamos economistas. E com os feriados

o movimento de vendas costuma aumen-
tar em pelo menos 50%, segundo os
comerciantes. Nas três lojas da Rodoviá-
ria Guanabara Jornais e Revistas, por
exemplo, aumenta a procura por jornais
c livros antes da partida de cada ônibus.

— Principalmente depois das mu-
danças econômicas do governo, a gente
tem vendido jornal aqui. O pessoal, mes-
mo viajando, não pode ver uma tabela da
Sunab — conta o chefe de vendas Serafi-
no Fittipaldi.

Foto de Carlos Mesquita
I

Espera por ônibus e passagens já se tornou rotina

Severino da Silva é enterrado

no Cemitério São João Batista
Severino Pereira da Silva, 91 anos,

pernambucano de Taquaritinga, curso
primário incompleto, carvoeiro quan-
do menino, caixeiro-viajante quando
rapaz, foi enterrado ontem por sua
família c amigos no Cemitério dé São
João Batista. Além do exemplo dc sua
vicía "de muito esforço e trabalho",
como disse o filho, ele deixou um
conjunto de 18 empresas, de capital
inteiramente brasileiro.

* Uma pessoa reservada, que se ves-
tia muito bem, mas era capaz de tira-
daS excêntricas, como usar uma camisa
com um colarinho diferente ou criar
um pequeno zoológico em sua fazenda
de Vassouras. Severino morreu lúcido,
informado das suas empresas (basica-
mente cimento e têxtil) e ardoroso
defensor do plano de estabilização eco-
nôtaica do governo. O capital do grupo
em 1985 era de CzS 2 bilhões.

Fez de tudo
" Nordestino pobre, Severino da Sil-

va, dos 14 aos 20 anos fez de tudo. Foi
carvoeiro e vendeu bebidas em Recife
até empregar-se como operário na Fá-
brica de Tecidos Alves de Brito. Conta
o Tilho, Carlos Alberto, superinten-
dente do grupo, que ele trabalhava de
dia e estudava (o primário) à noite.

... Carlos Alberto hesita em definir o
pai como um homem do passado. Diz

que era um obstinado, não via obstácu-
los. "Um homem sério. Um exemplo
para a classe empresarial brasileira,
pode-se dizer hoje, que ele já se foi.
Um exemplo. Um paradigma. Um ho-
mem que tinha como amigo um Antô-
nio Ermírio de Moraes, por exemplo
(presente ao velório)".

Severino tinha cinco filhos: Carlos
Alberto Moura Pereira da Silva, 60
anos, que deve assumir a presidência
do grupo (a decisão depende do Con-
selho de Administração); Helena Caz-
zani; Maria da Glória Freire (a única
filha que participa diretamente da ad-
ministração das empresas); Sônia Is-
nard e Teresa Blater. São 26 netos e
mais de 30 bisnetos.

Todo o patrimônio do grupo é de
capital inteiramente brasileiro. São
cinco empresas produtoras de cimento,
10 indústrias têxteis (o segundo grupo
nacional), uma transportadora e duas
mineradoras (matéria-prima para a
produção de cimento), espalhadas por
10 Estados brasileiros e empregando
12 mil pessoas.

Todo este conjunto, ainda de capi-
tal fechado (o filho considera inevitá-
vel que a empresa venha em futuro
próximo abrir o capital e diz que a
idéia já foi discutida e vetada pelo
conselho de administração), concen-
tra-se basicamente em São Paulo (sete

Homens da Comunidade de

choram na cerimônia do

Emaús

lava-pés

O cardeal-arcebispo dom Eugênio
Sales celebrou à tarde na catedral, a
missa da Ceia do Senhor, a primeira
cerimônia do Tríduo Sagrado da Semana
Santa (quinta, sexta e sábado). Na ceie-
bração, que marcou a instituição da Eu-
caristia e do Sacerdócio, o cardeal, repe-
tindo o gesto de Cristo —, em sinal de
humildade, lavou os pés de 12 homens
(ex-detentos, alcoólatras e mendigos) da
Comunidade de Emaús. Alguns deles
choraram.

— Se cada um de nós repetisse o
gesto de humildade de Cristo e servisse a
seu irmão, haveria um relacionamento
mais profundo de amor entre os homens
e uma mudança radical de comportamen-
to em nossa sociedade — disse d Eugê-

nio. O sinal da caridade de Cristo e seu
gesto e a reflexão sobre os mistérios da
Eucaristia e do Sacerdócio foram o tema
do sermão feito pelo monsenhor Vital
Cavalcante, pároco da Paróquia Sagrado
Coração de Jesus, na Glória.

Lava-pés
O Evangelho da Missa que narrou a

última ceia do Senhor foi celebrada pelo
cardeal, concelebrada pelos monsenhores
Narbal da Costa Stencel e Guilherme
Schubert e cantada pelo coral da cate-
dral. Além de 88 seminaristas do Colégio
São José, estavam no altar 12 homens da
Comunidade de Emaús (um setor do
Banco da Providência que tem por objeti-

vo a recuperação de homens marginaliza-
dos), com idades variando entre 24 e 64
anos.

Emocionados, alguns choraram, eles
tiveram os pés lavados e beijados pelo
cardeal, como fez Cristo com seus após-
tolos. Houve consagração de mais hóstias
para a comunhão dos fiéis hoje, Sexta-
Feira da Paixão, na função litúrgica co-
memorativa da Paixão e Morte de Cristo.
Não serão celebradas as santas missas.
Ao final da missa do Lava-pés, d Eugênio
levou o Santíssimo Sacramento à capela
em procissão solene pelo interior da cate-
dral, acompanhado dos homens de
Emaús, a quem, no final da missa, pre-
senteou com uma lembrança.

Cardeal exalta ofício do sacerdócio
A importância do ofício do sacerdó-

cio foi destacada pelo cardeal-arcebispo
Eugênio Sales na missa do Crisma, con-
celebrada por seis bispos auxiliares e 241
padres na catedral Metropolitana, peran-
te cerca de 500 fiéis.

D. Eugênio leu trechos da carta envi-
ada pelo papa João Paulo II aos sacerdo-
tes de todo o país lembrando as figuras de
Cristo e de São João Vianney, pároco de
Arns, na França, como modelos a serem
seguidos. Após a cerimônia, que durou
duas horas, o cardeal atribuiu à desilusão
dos jovens com a juventude o aumento
do interesse pelo sacerdócio.

Tradição
Pelo 11° ano consecutivo, D. Eugê-

nio celebrou a missa do Crisma na cate-
dral Metropolitana. Único ato litúrgico
realizado ontem de manhã na cidade, a
cerimônia foi concelebrada pelos bispos

auxiliares d Romeu Brigenti, d Karl Ro-
mer, d João d'Ávila, d José Palmeira
Lessa, d Affonso Gregory e d Hermínio
Mauzoni, além de 241 padres das 223
paróquias da Cidade.

Os fiéis e 88 seminaristas acompa-
nharam a leitura das orações através de
um folheto vendido a CzS 5 na porta da
igreja. A benção dos santos óleos entre-
gues a 18 leigos, representantes de 6
vicariatos episcopais, ocorreu após a ho-
milia. D Eugênio escolheu alguns trechos
da carta de 27 páginas enviada pelo papa
João Paulo II aos sacerdotes de todo o
país.

Nela o papa lembra o dia em que
nasceu o sacerdócio e convida a uma
renovação das promessas dos seus com-
promissos assumidos no serviço a Cristo e
a Igreja. Da mesma forma, o bicentená-
rio de São João Vianney, pároco de

Arns. foi citado pelo papa como um
modelo de vida e serviço sacerdotal.

A procissão dos sacerdotes pelo inte-
rior da catedral levando os óleos da
crisma, dos catecúmenos (usado nos ba-
tismos) e da unção dos enfermos para
sagração e bênção pelo cardeal atraiu a.,
atenção dos fiéis. No final da cerimônia
os padres renovaram as promessas do
exercício sacerdotal.

No único momento em que deixou de
lado a religião, criticou a decisão do
reitor da UFRJ, Horácio Macedo, em
permitir que se exibisse na universidade o
filme Je Vous Salue, Mane. Sem analisar
o filme, ele criticou a posição do reitor:

— Não posso deixar de condenar
uma atitude destas, pois em lugar de
formar e informar os alunos ele está com
isto deformando. É lamentável sob todos
os aspectos a sua decisão — acrescentou,
ele.

Tabela é obedecida mas

abstinência 
fültCL peÍX6 freSCO 

de 1
lio Ho lAiiim » ancftnòncii o rovtn ^

Sexta-feira é

dia de jejum

empresas), Paraná, Rio de Janeiro e
Minas Gerais, com duas fábricas cada
um.

Carlos Alberto lembra que o pai,
já adoentado, aprovou inteiramente o
plano de estabilização do governo,
considerando que estava se fazendo
um expurgo na especulação em benefí-
cio do capital empreendedor.

Simples e emocionada
Severino Pereira da Silva foi vela-

do na mansão da rua São Clemente,
288, onde morou nos últimos 40 anos.
Lá estiveram, entre outros, o industrial
e amigo Antônio Ermírio de Moraes, o
industrial Hélio Paulo Ferraz, o ex-
ministro Luiz Gonzaga do Nascimento
e Silva, o advogado Evandro Lins e
Silva c o empresário Álvaro Catão. Ao
todo, menos de 200 pessoas. A viúva,
Dona Francisca, 86 anos, muito abala-
da, não acompanhou o féretro até o
cemitério.

Pouco antes das 17h, a rua São
Clemente foi bloqueada para que o
cortejo seguisse pela rua Real Grande-
za até a entrada principal do Cemitério
de São João Batista. Na alameda cen-
trai, o corpo foi encomendado, seguin-
do para o jazigo da família — uma
construção imponente, quadrangular.Apesar da pompa e dos muitos carros,
a cerimônia foi simples e emocionada.

ANUNCIE PELO TELEFONE

CLASSIFICADOS 
JB

284-3737

Dia de jejum e abstinência, a sexta-
feira santa terá cerimônia religiosa na
catedral da avenida Chile às 15h, com a
função litúrgica comemorativa da Paixão
e Morte do Senhor. O silêncio marca a
solenidade, pois nesse dia não se ceie-
bram missas em nenhuma igreja do mun-
do. A homília será feita por monsenhor
Abílio Ferreira de Nova; o coral da
catedral entoará cânticos especiais.

Às 18h, nos Arcos da Lapa, 90 atores
de teatro e televisão representam A Pai-
xâo de Cristo. O auto, que terá uma hora
de duração, é dividido em nove partes:
entrada de Jesus em Jerusalém, celebra-
çào da páscoa, recomposição da prisão no
Horto e do julgamento no Sinédrio, fia-
gelação, condenação, caminho da cruz,
crucificação e morte e ressurreição. O
ator Marcos Alvisi será Jesus; Paulo
César Pereio, Pilatos; Geysa Vidal, Ma-
ria. Ao final do espetáculo, o cardeal-
arcebispo, dom Eugênio Sales, falará aos
fiéis e dará a bênção com a relíquia do
Santo Lenho, um fragmento da cruz de
Cristo.

S uperinercados
não funcionam

Os supermercados não funcionam
hoje — decidiu-se ontem à tarde, depois
que a Secretaria de Agricultura e Abaste-
cimento do Município teve de interme-
diar o confronto de interesses da Associa-
ção dos Supermercados e do Sindicato
dos Comerciários: a primeira tinha como
certa a abertura das casas; o sindicato
rejeitava essa intenção. Venceu o sindi-
cato.

Postos de gasolina e lojas comerciais
também não funcionam nesta sexta-feira
santa, mas amanhã estarão abertos. Ban-
cos e repartições públicas só voltam a ter
expediente na segunda-feira. A Coderte
informou que haverá ônibus extras para
São Paulo e que ainda há passagens para
o interior do Estado (Região dos Lagos,
Serra e Costa Verde). Quem quiser viajar
para Belo Horizonte terá ônibus só de-
pois das 15h; as passagens estão esgota-
das até essa hora.

Operam normalmente, em horário
de final de semana, as barcas da Conerj,
os aerobarcos para Paquetá e Niterói, os
trens para o subúrbio e o metrô.

Com a falta de peixes frescos de
primeira linha — como namorado, bade-
jo e cherne —. a venda de pescados
transcorreu sob severa vigilância de fis-
cais e consumidores, com preços nos
limites da tabela e uma acirrada disputa
entre camelôs no Centro. O secretário de
Agricultura e Abastecimento, José Antô-
nio Batista, que liderou a fiscalização,
repudiou o comércio paralelo e sugeriu
que a opção seja pelos 31 postos especiais
de venda do pescado, durante a Semana
Santa.

— O consumidor pensa levar vanta-
gem comprando nas barracas sem licen-
ça. Mas, na verdade, é roubado no preço,
no peso e lesado até na qualidade do
pescado — disse o secretário, que de
manhã esteve na Praça 15, tradicional
ponto de venda de pescado. Diante da
falta de alguns tipos de peixes, os comer-
ciantes explicaram que houve desvio para
a Bahia e São Paulo, onde as tabelas tem
preços maiores.

A fiscalização ocupa 50 fiscais da
Secretaria de Agricultura do Município^
da Sunab e 15 da Sudepe (especializados
em tamanho e qualidade de pescado).
Além das irregularidades nas barracas
clandestinas, os fiscais constataram, na
Praça 15, o uso de papel de terceira
qualidade na embalagem do pescado e a
ausência de tabela da Sunab.

Em uma barraca clandestina, tam-
bém na Praça 15, a fiscalização da Secre-
taria Municipal de Saúde — chefiada de
manhã pelo veterinário Adolfo Wiech-
mann — encontrou 30 quilos de pescado
em péssimas condições de consumo. Com
vísceras expostas, descarnadas e em esta-
do de decomposição, 20 quilos de pesca-1
da e 10 de trilha foram inutilizados pela'
equipe sanitária.

O veterinário Adolfo Wiechmann
lembrou que o consumidor precisa tomar|
cuidado com a embalagem do pescado,!
que deve ser envolvido em plástico-e
depois embrulhado com papel sem co-
rante.

Associação fiscaliza preço
O presidente da associação de mora-

dores da praça da Bandeira, Valter Boa
Morte, megafone à mão, ao lado de um
tabuleiro de sardinha, na feira-livre da
Rua Morais e Silva, Tijuca, conclamou
ontem: "Convoco os fiscais da Secretaria
Municipal de Agricultura para retirarem
esse tabuleiro. Aqui se vende peixe acima
da tabela." Com o tumulto entre feiran-
tes e fregueses, a ambulante Márcia Regi-
na Mota, 28, chorou ante a ameaça de o
tabuleiro ser apreendido.

Juntamente com oito fiscais unifor-
mizados da associação, Boa Morte vigia-
va preços, pesos e qualidade do pescado,
quando soube que o tabuleiro de Márcia
estava vendendo sardinha a CzS 10,00 (a
dúzia), enquanto a tabela da Sunab fixa
em CzS 9.00 (o quilo). Os fiscais da
secretaria recusaram-se a retirar o tabu-
leiro e providenciaram a anexação de
uma tabuleta com o preço fixado pelaSunab.

Para o assessor da secretaria. Rober-

to Barros, que coordenava ura posto de
pesagem eletrônica na feira, os camelôs
que atuavam na feira seguiam algumas
determinações: não atrapalhavam o co-
mércio nem faziam concorrência aos fei-'
rantes legalizados. Márcia Regina, casa-
da, quatro filhos, disse que vendia sardi-
nha em dúzia, o que "dava mais vanta-
gem ao freguês". Aos prantos, acusou
comerciantes da Praça Quinze de vende1
rem peixe congelado, cujo peso seria
irreal por causa de camadas de gelo.

— Há sete anos trabalho aqui e nin-
guém, nem mesmo os fregueses, recla-
mou de meus preços. Sempre que posso
boto mais peixes para o freguês — contou
ela. Sensibilizados pelo choro, dois mora-
dores da Tijuca, que se dirigiam para os
caminhões dc pescado, compraram duas
dúzias de sardinha.

Entretanto, Boa Morte insistiu em
que o tabuleiro deveria ser retirado."Estamos contra porque esse comércio
clandestino não é fiscalizado; ninguém
sabe de onde vem esse peixe" — acres-
centou.
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Policiais inaleses e brasileiros vigiarn a priticesa intimagao, George
pediu um atestado de tratamento

Foto de Ana Carolina Fernandes
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Policiais ingleses e brasileiros vigiam a princesa

Um telefonema anônimo na tar-
de de ontem para a Superintendên-
cia da Polícia Federal, ameaçando de
seqüestro a princesa Anne da Ingla-
terra, provocou um reforço no es-
quema de segurança por recomenda-
ção da DPF de Brasília e levou a
polícia a considerar a hipótese, le-
vantada por informantes, de que o
bando de Escadinha poderia tentar o
seqüestro da princesa como forma de
conseguir libertar o seu chefe.

Diante da nova ameaça — a
primeira foi na segunda-feira, dia da
chegada da princesa — o superinten-
dente regional da Polícia Federal,
Fábio Calheiros Wanderley, aumen-
tou de 25 para 50 o número de
policiais da sua equipe encarregados
da vigilância da princesa, enquanto a
Polícia Militar destacou um pelotão
do Nucoe (Núcleo de Operações
Especiais), sob o comando de um
capitão, para reforçar a segurança.

Cercada por um esquema osten-
sivo, que usou de bastante rigor para
manter afastados curiosos e a im-
prensa, a princesa Anne passou o dia
de ontem — o último de sua visita ao
Brasil — na fazenda do empresário
Olavo Monteiro de Carvalho, em
Macaé, onde participou de um chur-
rasco e cavalgou durante uma hora
antes de voltar para o Rio e embar-
car, à noite, de volta a Londres.

Cavalgada em segurança
Montada num cavalo da raça

manga-larga, de cor branca, e cerca-
da por agentes federais, policiais
militares e soldados do Exército, a
princesa Anne viveu o dia de ontem
sob tensão. Mesmo assim não se
deixou abater: trocou o vestido es-
tampado pela roupa de equitação e
cavalgou durante uma hora na piam-
cie da fazenda da Saudade, no km
159, da Br-101, no município de
Macaé, participando depois de um
churrasco.

— De acordo com as informa-
ções que chegaram à delegacia da
Polícia Federal desta cidade, mem-
bros da quadrilha do traficante Esca-
dinha tentariam seqüestrar a prince-
sa para negociar sua liberdade pela
do criminoso — confidenciou o dele-
gado da Polícia Federal, Paulo Ro-
berto Moreira da Silva, ao explicar
os motivos do reforço da segurança
da princesa.

Porteira fechada
ir.'
| A princesa chegou ao aeroporto

de Macaé às 10h40min, com um
atraso de 10 minutos. Naquele ins-
tante, o esquema de segurança con-
tava apenas com seis agentes fede-
rais e mais os policiais ingleses que
faziam parte da comitiva de Sua
Alteza.

Ela foi imediatamente conduzida
para o interior de um Santana e de lá
deslocou-se até a fazenda, que fica a
25 quilômetros do centro de Macaé.
Na Saudade, a porteira principal foi
fechada a cadeado, pois, segundo o
administrador da propriedade, que
não quis revelar o nome, "a princesa

pediu privacidade". Minutos depois,
todo o esquema de segurança de
Anne foi modificado com a chegada
de um telex da Superintendência da
Polícia Federal do Rio de Janeiro
com informações de que havia sido
preparado seu seqüestro.

Mesmo assim, segundo um agen-
te federal, a princesa manteve a
tranqüilidade e escolheu um cavalo
da raça manga-larga para cavalgar
em solo brasileiro. Uma hora depois,
foi servido o churrasco e, apesar do
clima de tensão, os seguranças pro-
curaram não detalhar-lhe a notícia
sobre o seqüestro. O aparato policial
contou com dois patamos da Polícia
Militar, onde 10 soldados foram en-
carregados de vistoriar a pista da
rodovia BR-101 para que a comitiva
da princesa retornasse ao Aero-
porto.

Na porteira, cercados por repor-
teres, os agentes federais resolveram

alterar o trajeto do séquito, que, ao
invés de seguir pela RJ-158, rumou
em direção à RJ-106, aumentando o
percurso em cinco quilômetros. Sua
Alteza chegou ao local de embarque
sob forte chuva e lá 12 soldados do
Exército, lotados no Forte Marechal
Hermes, cuidavam da proteção da
comitiva, tentando dispersar aos em-
purrões os jornalistas que se coloca-
ram no portão principal.

Às 16h20min, quando o avião já
decolava em direção ao Rio, o dele-
gado da Polícia Federal de Macaé,
Moreira da Silva, assegurou que ha-
via sido chamado às pressas em sua
residência: "Fui comunicado de que
integrantes do grupo do Escadinha
teriam arquitetado um plano para
seqüestrá-la. Por este motivo, pro-
curamos agir com bastante cuidado.
A nossa responsabilidade era muito
grande", afirmou Moreira da Silva
enquanto retirava o pente da metra-
lhadora.

Santos Dumont monta esquema rígido

Em conseqüência da nova ameaça e
da suspeita de que o bando do traficante
Escadinha pudesse estar realmente plane-
janclo um seqüestro, o esquema montado
no aeroporto Santos Dumont para a
chegada da princesa no fim da tarde,
vihcla de Macaé, tornou-se mais rígido e
cuidadoso.' Muito nervoso, o adido comercial da
Embaixada britânica, Roger Stanton, im-
pedia que os jornalistas se aproximassem
do portão lateral do aeroporto, onde
estava sendo esperado o avião da Em-
braer que traria a princesa e sua comitiva.
Dez batedores da polícia dos fuzileiros
navais e dezenas de agentes da polícia
federal cuidavam de manter afastadas as
pessoas que tentavam se aproximar atraí-
das pelo próprio aparato de segurança.

Os carros que aguardavam a comitiva
e as viaturas da polícia ficaram estaciona-
dos perto do portão, que ficou trancado
até que o avião pousasse. Assim que
chegaram, a princesa e sua comitiva fo-
ram levadas diretamente do avião para a
sala vip do aeroporto, caminhando pela
pista rente a um muro alto. Eles perma-
neceram na sala, com as cortinas comple-
tamente fechadas, até que os carros, os
batedores e os policiais entraram pelo
portão e seguiram pela pista do aeroporto
até a porta interna da sala vip.

Por orientação da polícia, a princesa
Anne, pela primeira vez, deixou de em-
barcar no Jaguar prateado da Embaixada
britânica, entrando em um dos dois Ford
Landau pretos que servem à sua comiti-

va. No Jaguar embarcou sua dama de
companhia, Mary Cole.

Também por medida de segurança, a
comitiva mudou de trajeto. Em vez de
sair pelo portão lateral do aeroporto
diretamente para a rua, como fizera na
véspera, os carros seguiram pelo pátio do
aeroporto até o hangar da Varig, na
extremidade direita do aeroporto, e de lá
saíram para tomar a pista do aterro do
Flamengo, em direção ao Rio Palace
Hotel, em Copacabana.

Na chegada ao hotel, em lugar de
contornar o prédio por trás para entrar na
calçada pela rua Francisco Otaviano, os
canos da comitiva fizeram um retorno na
contramão, na av. Atlântica, enquanto
vários policiais mantinha o trânsito pa-
rado.

CEP ainda espera chamada do

Governo antes da 
paralisação

A diretoria do CEP (Centro Estadual
de Professores) vai ficar de plantão em
sua sede até domingo para organizar os
últimos detalhes da greve dos 140 mil
professores da rede pública estadual e
municipal, a partir de segunda-feira. A
presidente da entidade, Hildézia Medei-
ros, diz que a categoria ainda aguarda
uma chamada do Governo para reabrir as
negociações.

Além de fornecer no local ou por
telefone orientação aos professores, o
CEP, neste fim de semana, elaborará um
quadro onde anotará o andamento da
greye nas regiões educacionais do Estado
e organizará o material a ser distribuído
— carta à população e aos pais de alunos
e documentos que vão esclarecer os pro-
fessores para a concentração marcada
para quarta-feira, dia 2, na Cinelândia.

— Nossa disposição de ficar de plan-tão não é apenas para organizar o movi-
mento mas para mostrar a nossa disposi-
ção de aguardar qualquer chamada para
negociação — explicou Hildézia Me-
deiros.

Ela afirma que na suposição de o
Governo apresentar uma proposta até
domingo, o CEP tem condições de mobi-
lizar a comissão de negociação (formada
pela diretoria e mais seis professores) e
reunir a categoria em assembléia. Hilde-

zia reafirmou que os professores não
decretaram a greve como confronto:

— Queremos o atendimento de nos-
sas reivindicações. Nosso objetivo é que
se abra espaço de negociação, que o
governador reflita sobre seu posiciona-
mento da semana passada e que tome
como parâmetro o seu próprio procedi-
mento quando, dia 11, no Diário Oficial,
declarou que conversaria com os profes-
sores, mesmo se eles estivessem em gre-
ve. Esperamos que ele reflita sobre essa
declaração. Achamos justo que numa
sociedade democrática setores da popula-
ção se organizem como forma de pressão
e não há demérito algum para qualquer
autoridade sentar à mesa de negociações.
Pelo contrário, é até uma atitude de
grandeza.

Segundo Hildézia, não há razão para
o governo estar apelando para o plano de
estabilização econômica do país, para
não fazer o Plano de Carreira dos profes-
sores. Do ponto de vista legal, isso não
procede. O artigo 24 do decreto 2283
estabelece que a negociação é livre. De-
pois, nossa luta é basicamente pelo Plano
de Carreira que implica nova reestrutura-
ção e novos pisos. Não estamos pedindo
reajuste salarial. Entregamos nossas rei-
vindicações em outubro. O apelo às me-
didas econômicas do Governo Federal é

uma atitude de tentar postergar uma
decisão.

Município
A secretária municipal de Educação,

Maria Yedda Linhares, desmentiu os
boatos de que estaria demissionária por
ficar ao lado dos professores:Para mim isso é novidade: sou
professora, não "'sou contra os professo-
res. Minha opinião é que podemos discu-
tir qualquer plano de carreira mas sempre
vinculado à produtividade, carga horária,
regime de trabalho. O custo é de outra
esfera, não é da minha, por isso não sei
dizer se será possível adotar o plano
agora.

A secretária garante que "o diálogo
com o Governo nunca foi difícil" e deseja
que os professores "voltem às negocia-
ções que foram paralisadas". Acha que a
categoria apresentou as reivindicações
em hora inoportuna:

Em pleno final do período eleito-
ral, isso constitui um problema de ética
muito grave, Maria Yedda lembrou que"o prefeito, na época Marcelo Alencar,
recebeu as propostas e disse que não
poderia atendê-las pois elas representa-
vam um aumento de despesas da ordem
de 1000%. O prefeito argumentou queera alto. Veio o novo governo e aí a gente
tem que dar um tempo".

Polícia busca

vereador que

fugiu de Campos
Campos — O presidente da Câmara

Municipal, vereador George Farah, está
foragido e sob ameaça de prisão iminen-
te, por ter desobedecido à juíza da 13a
Vara Federal, Julieta Cunha Vaz, que o
intimou a prestar declarações sobre o
processo que o acusa de desmatamento
ilegal no Parque do Desengano e agres-
são a um agente da reserva florestal.

Na noite de quarta-feira, o delegado
de Polícia Federal Paulo Roberto Morei-
ra da Silva esteve tanto na Câmara Muni-
cipal — que teria sessão às 20h — como
na própria residência do vereador, após
tê-lo procurado na agência local do IA-
PAS, onde é o procurador regional. No
1APAS, o psiquiatra José Danilo Rangel
revelou que o vereador, prevendo a inti-
maçáo, lhe pediu um atestado de trata-
mento psiquiátrico.

O delegado Moreira da Silva, queveio a Campos exclusivamente para to-
mar as declarações de George Farah e
identificá-lo criminalmente, pôde apenas
saber que, apesar do alegado tratamento
psiquiátrico, o presidente da Câmara Mu-
nicipal viajou quarta-feira para o Rio de
Janeiro. O próprio policial confirmou a
ameaça de prisão, por estar o vereador se
recusando a prestar declarações sobre o
processo.

Em setembro do ano passado, diver-
sos caminhões com toras de madeira
procedentes do IMBE, Região em que
está localizado o Parque do Desengano,
última reserva contínua de mata atlântica
no norte do estado, foram apreendidos
pelos agentes da reserva florestal. Os
motoristas revelaram que a madeira fora
cortada por ordem do vereador, que foi
chamado à IIIa DP para esclarecer os
fatos.

George Farah apresentou-se na dele-
gacia de polícia e tentou abafar a história,
terminando por agredir um oficial da
reserva florestal. Embora a ocorrência
não tenha sido registrada naquela delega-
cia, o Centro Norte-Fluminense para a
Conservação da Natureza (CNFCN) en-
viou recortes de jornais com toda a
história e pedindo providências em ofício
endereçado ao Procurador da República
para Direitos Humanos, João Pedro Sa-
bóia Bandeira de Melo Filho, que enca-
minhou a queixa à 13a Vara Federal.

A juíza da 13a Vara Federal, Julieta
Cunha Vaz, encaminhou o processo à
delegacia da Polícia Federal em Macaé,
com jurisdição sobre todo o norte do
estado, para que o vereador fosse ouvido.
Este, no entano, mostrou-se recalcitran-
te, evitando prestar depoimento à polícia
e finalmente indo até o Rio para conse-
guir de outro juiz um habeas-corpus de
ofício, conforme declarou Farah recente-
mente em entrevista.

Aparentemente, todo o esforço foi
vão e a Polícia Federal veio a Campos
para tomar suas declarações e identificá-
lo criminalmente, com outro item acres-
centado aos dois processos que já correm
(desmatamento ilegal e agressão ao agen-
te): desobediência à intimação judicial, o
que pode levá-lo efetivamente à prisão,
antes mesmo de ser julgado.

Com a fuga do vereador, outra amea-
ça pesa sobre ele: a declaração do psi-
quiatra José Danilo Rangel de que, por
prever a intimação, George Farah lhe
pediu um atestado de tratamento psiquiá-
tricô, e a vigência deste atestado — uma
vez que, se não cobrir as intimações
anteriores, de qualquer forma ele está
incurso na desobediência à intimação —
o que pode fazê-lo ser acusado também
de falsidade ideológica, uma vez que até
a terça-feira, dia 25, exercia normalmen-
te suas funções de procurador do IAPAS
e presidente da Câmara Municipal de
Caninos

Estado assume

propriedade da

Viação Jabour
O Governo do Estado se tornou, esta

semana, juridicamente proprietário da
Viação Jabour, uma das 16 empresas de
ônibus encampadas em dezembro: o em-
presário Jacob Barata, ex-proprietário da
Jabour, concordou perante o Juiz da 8a
Vara de Fazenda Pública em receber,
integralmente, a sua parcela da indeniza-
ção depositada no Banerj. Além de Jacob
Barata, os ex-proprietários da Luxor,
Real e Redentor também já sacaram 80%
do valor depositado em juízo pelo Es-
tado.

O Procurador do Estado, João Gui-
therme Moraes Sauer, disse que o caso da
Jabour "já está liquidado" e considera a
retirada de dinheiro dos outros proprietá-
rios de empresas encampadas "um indí-
cio de que está havendo concordância por
parte dos empresários, com relação ao
depósito global da encampação — Cz$
205 milhões — efetuado pelo Estado".
Segundo Sauer, os empresários que saca-
ram apenas 80% de suas parcelas estão à
espera de que o Governo faça uma oferta
superior à quantia depositada em juízo.

Os empresários alegam que os crité-
rios contábeis do Governo para avaliar os
seus bens "não refletiram os valores esti-
pulados pelo mercado". Mas, a Procura-
doria do Estado argumenta que os cálcu-
los são reais porque levaram em conta o
desgaste de alguns bens examinados, co-
mo ônibus velhos, e também a desvalori-
zação da moeda na época. De acordo
com o Procurador João Guilherme
Sauer, o Estado poderá até sair perdendo
na indenização: "não existem provas de
que as empresas encampadas cometeram
fraudes tributárias, porque a intervenção
foi feita quando os auditores ainda não
diapunham de um quadro claro das finan-
ças e dos bens da empresa", explicou
Sauer.

Sistema de combate ao

desemprego demite 28

O Sine (Sistema Nacional de Empre-
go), divisão do Ministério do Trabalho
encarregada de cadastrar e arranjar tra-
balho para desempregados, demitiu on-
tem 28 funcionários de sua agência no
Rio, por força de um convênio assinado
no final de janeiro entre os governos
federal e estadual, que impõe agora a
substituição de pessoas contratadas atra-
vés de Brasília por nomes escolhidos pelo
governo do Estado.

A demissão foi comunicada há dois
dias por um telex de duas linhas, assinado
pelo subsecretário de Emprego e Salário
do Ministério do Trabalho, Liscio Ca-
margo (a titular, Dorotéia Werneck, che-
gou ontem de uma viagem ao Canadá) e,
segundo o novo secretário executivo do
Sine-RJ, Francisco Tomasi, fazem parte
da "renovação e planejamento do serviço
no Rio. Nas 28 vagas criadas com as
demissões, vamos colocar pessoas que
atendam às nossas necessidades", disse
ele.

Salários altos
Os 28 demitidos trabalhavam no Si-

ne-RJ (instalado no Palácio do Trabalho,
na avenida Presidente Antônio Carlos)
há mais de quatro anos, contratados em
regime de CLT durante o governo Figuei-
redo com salários que, atualmente, va-
riam em torno de Cz$ 3 mil mensais. A
maioria deles prestava atendimento aos
cerca de 5 mil desempregados que men-
salmente procuravam a divisão na tentati-
va de arranjar uma colocação no mercado
de trabalho do Rio.

Esperançosos de uma possível recon-
sideração do caso, eles não querem que
seus nomes sejam divulgados pela im-
prensa, mas estão revoltados com o que
aconteceu. O convênio entre o Ministério
do Trabalho e a Secretaria Estadual de
Trabalho e Habitação foi assinado em
janeiro e, no fim de fevereiro, todos
receberam aviso prévio, no qual não

acreditaram muito. Mas há dois dias,'^
chegou o telegrama confirmando a de-
missão. Ontem, no último dia de trabà-.''^
lho, o grupo chegou a ameaçar um pro-
testo, mas recuou, ainda esperançoso de,
uma reconsideração, já que é especializa-
do no trabalho que a Secretaria Estadual ..
do Trabalho pretende desenvolver.

O novo secretário executivo do Sine
dá poucas esperanças. "Dentro do plane- ,
jamento que traçamos, pretendemos con- ...
tratar profissionais adequados aos proje- ,,'.
tos que vamos desenvolver. Vamos preci-,,., ,
sar de sociólogos, assistentes sociais, es-
tatisticos, comunicadores sociais — en-.> «
fim, gente capaz de estudar e analisar o
desemprego no Rio de Janeiro", disse
Francisco Tomasi, indicado para o cargo
pelo ex-secretário do Trabalho, Carlos-
Alberto de Oliveira. '

Ele não confirma os motivos políticos
na demissão dos 28 funcionários. "Sim-
plesmente", explicou, "o Estado não po- '
de manter em seus quadros gente contra- .•
tada pela Fundação de Serviço Social de ¦ ¦
Brasília, como era o caso dos demitidos. "
Nós queremos ter gente dos nossos qua-' J
dros". Do governo federal, Tomasi con-
tará com o trabalho de 44 funcionários '
cedidos pelo Ministério do Trabalho e
ainda uma verba de Cz$ 2,5 milhões
(firmados pelo convênio), mais Cz$ 1,5
milhão prometido pelo ministro Almir
Pazzianotto.

— Queremos suprir todas as defi- "
ciências encontradas e montar aqui um
serviço que realmente traga soluções e
propostas para o desemprego no Estado
— disse ele. Em fevereiro, um mês em "'

que a procura de desempregados é me-
nor, o Sine-RJ cadastrou 2 mil 163 pes-ll()
soas para uma oferta de 1 mil 665 vagas -
de trabalho. Dos 1 mil 281 selecionados e.
encaminhados, só 374 foram aproveita^
dos em empregos cuja remuneração varia '
entre um e dois salários mínimos.

Lagartas verdes atacam

as árvores nas estradas
A pragas das lagartas verdes deixou

de ser problema exclusivo de vários bair-
ros do Rio. As larvas, atraídas pela seiva
amarga dos sombreiros — a clitoria race-
mosa — começam atacar também as
árvores ao longo da rodovia Presidente
Dutra, em direção a São Paulo, e a BR-
101, até a divisa do Espírito Santo e
Bahia. Por ser um fenômeno cíclico, a
tendência é desapareceram no final do
outono, quando as temperaturas estarão
mais frias.

A afirmação é do superintendente de
Obras e Conservação das Praças do De-
partamento de Parques e Jardins, Marcos
Rogério Chavier da Cunha, que chegou
de viagem e constatou um visual de
árvores desfolhadas (sempre as mesmas,
os sombreiros, as preferidas das lagar-
tas). Por se transformarem em mariposas
elas estão voando em direção às estradas,
em busca de alimento. O paisagista Burle
Max observou que na estrada de Barra de
Guaratiba até a Pedra de Guaratiba as
clitorias estão sendo atacadas.
Sem controle

O combate biológico às lagartas,
através da utilização do bacilo Thurigen-
ses, terá início amanhã e será feito pela
FEEMA. Primeiro serão atacadas as lar-
vas nas quase 100 árvores da nia Aquida-
bã. no Lins de Vasconcelos. Depois, as
equipes se deslocarão para defronte ao
Parque da Catacumba, na Lagoa Rodrigo
de Freitas, onde um estacionamento pró-
ximo está com mais de 50 sombreiros
desfolhados. Na rua Aristides Espíndola,
no Leblon. o fenômeno também vem
ocorrendo.

Para Marcos Rogério Chaves da
Cunha, o combate às lagartas, utilizando
o búfalo — uma máquina antiga usada na
época dos lacerdinhas, em 1963 —, que
borrifará o bacilo dilúido na água, será
apenas um paliativo:— Se tivéssemos o bem-te-vi em
grandes quantidades, este passarinho li-
quidava com as larvas e até com as
mariposas, pois é um predador natural,
inimigo número uma daquela praga.

Na opinião de Marcos Rogério, a
solução virá com a chegada das tempera-
turas mais frias, que afugentam as lagar-
tas para outras regiões. O fenômeno é
explicado por um desequilíbrio ecológi-
co, em função da escassez do predador

natural mais atuante, que é o Apanteles .
sp. Vindas do Sul do País, fugindo das
secas, as lagartas verdes, de cabeça preta,
surgiram no Rio pela primeira vez há
uma semana, principalmente nos bairros '
de Laranjeiras (rua General Glicério),
Copacabana, Barra da Tijuca, Barra e_^
Pedra de Guaratiba, Lins de Vasconce-
los, Méier, Jacarepaguá, Campo Grande, '.
Galeão, Lagoa e na avenida Brasil.

Para o paisagista Burle Marx, o que
existe é um desequilíbrio ecológico e o"
combate tem que ser biológico, para não -
não destruir, também, o predador. Con-
tou que em seu sítio na Barra de Guarati-
ba elas ainda não atacaram, embora te- ]
nha algumas espécies de sombreiros, mas
já notou estas árvores desfolhadas até 3 

"
Pedra de Guaratiba. Segundo Burle
Marx, se plantassem as clitorias intercala-.,
das com outros tipos de árvores, não
haveria grandes problemas.

Seiva amarga
O sombreiro, cujo nome científico é .,

clitoria racemosa, é uma árvore de sete a
oito metros e muito usada na arborização
das cidades e ao longo das rodovias pelo
Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem. Segundo Marcos Rogério, es-
ta árvore tem um plantio garantido por- ..
que as saúvas não atacam, repelidas pelau(
seiva amarga. Dão sombra boa e são as,,,
preferidas das lagartas, que, quando
adultas, se transformam em mariposas e
viajam para outras regiões em busca de
alimento.

Por ser uma árvore resistente — daí
sua utilização na arborização —, o som-
breiro, na opinião da Marcos Rogério, ,
não morre com o ataque das larvas. O
problema é mais visual, pois ficam desfo-,,
lhadas. Esta, no entanto, não é a opinião
dos moradores de vários bairros da cida-
de que as descrevem como verdes, de
cabeça preta, repelentes, escorregadias e
incômodas.

Têm, ainda, o defeito de grudarem
nos cabelos e entrar pelas golas, causan-
do mal-estar no pescoço e nas costas. Isto
foi o que sentiu dona Julieta Rodrigues,
residente no Lins de Vasconcelos: "Para
complicar, as larvas sobem pelas paredes, ,
se enroscam nas cortinas e têm um aspec-
to nojento." Finas, as lagartas não che-
gani a medir três centímetros.
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Ameaça de seqüestro aumenta segurança à 
princesa 

Anne
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A mulher brasileira não confia
nos sindicatos nem nas gran-

des empresas; a argentina confia
muito na Igreja; a uruguaia vê
grande confiabilidade na institui-
ção familiar. O brasileiro é pre-
guiçoso e o colombiano é ma-
chista.

A constatação é da agência de
publicidade Standard, Ogilvy Ma-
ther, que divulgou ontem, em São
Paulo, o primeiro listening post
latino-americano. Método de pes-
quisa com donas-de-casa, usado
tradicionalmente nos países onde
a Standard tem filiais, desta vez o
listening post está descobrindo
que o brasileiro é evidentemente
o povo com menor consciência de
latinidade de todo o subcontinen-
te latino-americano.

?
Baseado numa amostra total

de 1 mil 635 entrevistas, o liste-
ning post latino-americano como
ele é visto pelas mulheres de seu
país. O argentino é ligado à famí-
lia (23%), o brasileiro é preguiço-
so (23%), o mexicano é machista
(46%).

O homem brasileiro também
foi definido, em menor escala,
como subdesenvolvido (17%) e
machista (14%). Preguiçoso como

brasileiro só o equatoriano
(28%). Machista como o mexica-
no é o colombiano (30%) e ligado
à família como o argentino é o
uruguaio (21%).

Doce Vida
Alguns armadores estão há três anos

navegando com navios financiados pelo
governo sem pagar qualquer prestação
à Sunamam ou ao BNDES.
Neg-ócio da China

A Mendes Júnior está negociando a
construção de uma usina siderúrgica de
aços não planos na China — um projeto
orçado em 600 milhões de dólares.

A Mendes Jr., além da experiência
em tocar grandes obras no Brasil e no• exterior, é proprietária de uma usina

em Juiz de Fora, muito semelhante a
que os chineses querem construir.
Romeu Smith

O professor Mário Henrique Simon-
sen estava fazendo uma palestra no
auditório da Bolsa de Valores do Rio de
Janeiro sobre o cruzado quando em
determinado momento falou das dificul-
dades do descongelamento de preços:O grande problema é passar de
uma economia policial para uma econo-
mia de mercado.

Foi o bastante para que um anônimo
corretor presente gritasse do fundo do
auditório:

Ou seja o nó da questão é saltar
de uma economia Romeu Tuma para
uma economia Adam Smith. Certo?
Tiroteio

Do governador Leonel Brizoia so-
bre o ministro Paulo Brossard:

O Brossard é o Rui Barbosa em
compotas.

Chabo
A tendência do Partido Socialista

Brasileiro no Rio é ter candidato pró-
prio nas eleições de 15 de novembro.

Um dos nomes cogitados é do médi-
co Roberto Chabo, presidente do Sindi-
cato dos Médicos do Município do Rio
de Janeiro.
Laços fortes

As ligações entre o ministro-chefe
do Gabinete Civil da Presidência da
República, Marco Maciel, e o empresá-

rio paulista Antonio Ermírio de Moraes
são mais estreitas do que sc pode ima-
ginar.

O irmão de Maciel, Eduardo, é
diretor geral do grupo Votorantim na
região nordeste há quatro anos.
Beato Sarney

"Deus abençoe o Brasil e nos ajude
a vencer todos os abismos", afirmou o
presidente José Sarney no programa
Conversa ao pé do rádio, que foi ao ar
ontem às 6h.

O presidente evitou assuntos poííti-
cos e econômicos, por entender que a
Páscoa é um momento de meditação
religiosa.

Santa aliança
O novo presidente da Andima, a

associação que reúne as empresas que
operam no open, Adolpho de Oliveira,
conseguiu vencer, na eleição de quarta-
feira, uma estranha aliança.

O candidato derrotado Paulo Gue-
des — também conhecido no mercado
como Beato Saiu — vinha sendo ostensi-
vãmente apoiado pelo PDT do governa-
dor Leonel Brizoia em aliança com os
setores monetaristas mais ortodoxos do
mercado financeiro.

Saúde
A barata não é apenas um inseto

repugnante. Pode causar sérios proble-
mas de saúde em crianças asmáticas e
propensas a alergias. Quem afirma é a
Dra. Elsie Morris, de Atlanta, EUA.
Segundo ela, irritações cutâneas, olhos
vermelhos e respiração ofegante consti-
tuem reações alérgicas típicas à presen-
ça da barata.

A Dra Morris chegou a esta conclu-
são quando tentava verificar o que esta-
va provocando reações alérgicas em
numerosas crianças pobres: a causa, em
47% dos casos, era a barata.

Não há medicamento para prevenir
ou tratar esse tipo de alergia.

Esquerda, volver
A ala esquerda do PMDB esteve

reunida na noite de quarta-feira na casa
do ex-deputado Márcio Moreira Alves,
Mardto, no parque Guinle, um dos
pontos nobre da cidade.

Ao final da reunião a esquerda do
PMDB resolveu abrir artilharia contra a
pretensão de alguns cardeais do partido
de entregar ao PFL a vaga de candidato
a vice-governador na chapa encabeçada
provavelmente pelo senador Nelson
Carneiro.

Fiscais de fé
A Igreja do Carmo, freqüentada

pela alta burguesia de Belo Horizonte
foi lá que se casou, no ano passado,

uma filha do governador Hélio Garcia
estipulou em fevereiro uma mensali-

dade de Cr$ 10 mil para os meninos
matriculados no curso de catequese, o
que somaria uma anuidade de Cr$ 90
mil.

As "fiscais do Sarney", mães dos
meninos, estão chegando lá para pagar
a mensalidade de março, com a tabela
de conversão em cruzados.

A igreja, que não tem máquina de
calcular, decidiu fazer a paridade, um
cruzado valendo mil cruzeiros. Quem se
recusar a pagar os Cz$ 10 até dezembro
e insistir na tabela vai ser convidado a
receber uma bolsa: seu filho será cate-
quizado de graça.

Na graça de Deus.

Trevas
Hoje faz 18 anos que foi assassinado

no antigo restaurante Calabouço o estu-
dante Edson Luiz — dando partida a
dezenas de manifestações estudantis
contra o regime militar.

O aniversário será relembrado pelo
lançamento do livro Calabouço 1968, o
cerco das trevas, do escritor Josué Alves
Diniz.

Na agenda do governador
Leonel Brizoia para a próxi-
ma semana está marcada
uma conversa, talvez pouco
amigável, com o deputado
José Colagrossi. Na pauta: as
eleições de 15 de novembro.

Correligionário e amigos
do senador Jamü Haddad cs-
tão preparando um jantar de
adesão, na próxima sexta-
feira, no Tijuca Tênis Clube,
para comemorar a passagem
dos 60 anos do político flumi-
nense.

O movimento de Justiça e
Direitos Humanos do Rio
Grande do Sul, responsável
pela libertação de mais de
mil uruguaios e argentinos
durante a época de ditadura
naqueles países, comemorou
esta semana, com uma pales-
tra do coordenador de Servi-
ço e Paz do Paraguai, Alan
Flôres, sete anos de exis-
tência.

A Telebrasflia lançou a
Bolsa de Telefones para ga-
rantir a segurança dos usuá-
rios que compram telefones
fora da empresa. Através do
número 144, o comprador
tem todas as informações ne-
cessárias sobre o telefone a
ser negociado.

Lance-Livre

O presidente nacional do
PDT, Doutel de Andrade,
abre hoje, às lOh, no Hotel
Praia Grande em Niterói, o
encontro nacional da Juven-
tude Socialista do partido. O
encerramento, domingo às
15h, terá a presença do go-vernador Leonel Brizoia.

Os membros da Sociedade
Brasileira de Autores Tea-
trais, DanM Rocha, FUvio
Rangel, Dias Gomes e Gui-
Iberine Figueiredo estiveram
reunidos anteontem com o
ministro Cefao Furtado para
reafirmarem suas posições de
não se associarem ao Eead.

O bailarino cubano Lázaro
Carreno chega ao Brasil no
próximo dia 3 para participar
do Festival de Balé do Teatro
Municipal.

Volantes distribuídos aos
milhares em ruas de Belo Ho-
rizonte: "Bessone/ espalhe
este nome". Trata-se de um
dos candidatos a candidato ao
governo do estado pelo
PMDB, Leopoldo Bessone.

A Orquestra de Música
Brasileira composta por mú-
sicos de 20 a 35 anos recebeu
patrocínio da IBM e sc pre-
para para uma série de três
apresentações a partir do

próximo dia 11 no Paço Im-
perial.

A editora Vozes e o Ibase
acabam de lançar o livro Co-
mo participar da Constituin-
te, de João Baptista Herke-
nboff, pela coleção Fazer.

O novo presidente da Em-
brapa, Ormuz Rivaldo
(PMDB), não conseguiu li-
cença do cargo de prefeito de
Bento Gonçalves (RS) como
pretendia e terá de renun-
ciar.

O compositor Evandro de
Cabo Frio é a atração do
Barbas, às 21h, neste do-
mingo.

A biografia do próprio pai,sargento que participou de
uma rebelião em 1915, está
no livro O Cavaleiro da Or-
d em do Mérito do Trabalho,
de Jacinto Paiva Neto.

Baby Consudo está sendo
chamada no meio musical de
cometa Halley. Isto é, anun-
da mas nunca aparece. Baby
fez um grande alarde sobre o
show que estrearia quinta-
feira no Canecão e acabou
cancelando-o. Em seu lugar
entrará Fagner.

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

Ancelnw Gois

Gramado faz

14° festival

de cinema

Família leu emocionada o telegrama de

OAB pede habeas corpus

para o reitor da UFRJ

poder sair do Brasil
As entidades OAB, ABI e ANDES impetrarão habeas

corpus na segunda-feira contra a proibição da saída do país do
reitor da UFRJ, Horário Macedo, imposta pela Polícia Federal.
A OAB designou o conselheiro Sérgio do Rego Macedo paracomparecer em lugar do reitor ao DPF e tentará convencer o
delegado que uma exibição não comercial no interior da
Universidade do filme Je Vous Salue, Marte não constitui crime
e que não cabe à polícia intimar e muito menos proibir esta
exibição.

Uma comissão destas entidades se reunirá domingo com a
executiva do PMDB, quando levará o problema e discutirá
soluções. Estas decisões foram tomadas ontem na casa do
presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, Hermann Baeta, onde se reuniram o diretor da Associa-
ção Brasileira de Imprensa, Augusto Villas Boas, a presidenteda ANDES — Associação de Docentes do Ensino Superior,
Maria José, o presidente da ANDES da UFRJ, Aloísio Ribeiro,
o próprio reitor da UFRJ e o diretor da coordenação dos
programas de pós-graduação de engenharia (COPPE), Luiz
Pinguelli Rosa.

Perseguição
Segundo Villas Boas, o presidente da Associação Brasilei-

ra de Imprensa, Barbosa Lima Sobrinho, já telegrafou ao
ministro da Cultura, Celso Furtado, "a quem cabe a defesa da
autonomia da Universidade", protestando contra a "persegui-
ção policial" ao reitor, principalmente porque a Universidade
não é uma casa comercial.

Eu digo que perseguir a Universidade não é um ato quese coadune com o regime, que se diz democrático. A autonomia
das universidades é um dos pilares da democracia — enfatizou o
diretor da ABL

Luiz Pinguelli Rosa criticou a "omissão" dos ministros da
Educação, Jorge Bornhausen, e Justiça, Paulo Brossard, no
caso, que considera "um atropelamento da Polícia Federal à
burocracia e à Justiça, já que ela não levou em conta a
autonomia da Universidade".

Todos os presentes à reunião disseram esperar que o caso
seja solucionado na segunda-feira, sem maiores problemas.Horário Macedo considerou sua intimação e a proibição de sua
saída do país como "uma questão de caráter político", contra,
portanto, a UFRJ, já que outras faculdades e universidades
exibiram o filme e nada aconteceu.

Desde o primeiro instante a reitoria recusou o papel de
repressora, permitindo a exibição — lembrou o reitor. Um ato
de solidariedade ao reitor e de repúdio à proibição será
realizado na UFRJ, às Uh de segunda-feira, com a presença de
representantes da sociedade civil.

Apoio
Professores e alunos da Faculdade de Economia e Admi-

nistração da UFRJ distribuíram nota com o título Bode Expiató-
rio, em que afirma ser o reitor "o símbolo da liberdade e da
autonomia que preside o esforço intelectual da comunidade
universitária". Exige respeito ao reitor e diz que a medida
procura frear os avanços democráticos que a Universidade vem
alcançando e pede que se permita à instituição deliberar
livremente sobre toda a atividade intelectual exercida no
campus.

Diz a nota: "Sentimo-nos ainda ofendidos enquanto rida-
dãos. Por isto, esta casa, que foi sempre propulsora de avanços
em direção à democracia, coloca-se mais uma vez ao lado da
população brasileira na luta contra a censura e todo e qualqueroutro tipo de autoritarismo ainda não erradicado. Reiteramos
ainda que essa atitude da Polícia Federal atinge avanços
políticos desta Universidade. Lembramos que a PUC do Rio de
Janeiro e outras universidades do país exibiram o filme sem
intimação do reitor. Gostaríamos, por fim, de ratificar que esta
arbitrariedade cometida contra a UFRJ atinge a sociedade em
geral, uma vez que vai contra o processo de redemocratizaçáo
que se espera da Nova República".

Porto Alegre — A comissão
organizadora do 14° Festival de
Cinema Brasileiro dc Gramado
divulgou, ontem, a lista dos 10
filmes selecionados para a mos-
tra, que se realiza entre 7 e 14
de abril, na cidade da serra
gaúcha. Paralelamente ao cer-
tame, será promovido o Festi-
vai Latino-Americano de Cine-
ma de Mulheres, que reunirá
concorrentes do México, Ar-
gentina, Colômbia, Peru e
Brasil.

— Posso assegurar que este
será um dos melhores festivais
dos já realizados, tanto no quese refere á qualidade técnica
como à temática dos filmes
concorrentes", afirmou o presi-

—»«. de,nte. da comissão de pré-
Calazans dando boas vindas à Ia colocada™' 0 cntlco gaúcho Hélio

nascimento, entusiasmado
com a lista de filmes de longa-
metragem. Segundo ele, esta
edição do festival de Gramado
apresentará "todas as tendên-
cias do cinema nacional, desde
o filme experimental de Júlio
Bressane (Brás Cubas) até o
documentário (Céu Aberto, de
João Batista de Andrade)".

Filmes selecionados

Primeira colocada em

concurso do Banco do

Brasil é uma carioca
Era sua última chance, mas Ludmila Hersen da Costa

Monteiro não só passou no concurso para ingressar no Banco do
Brasil como foi a primeira colocada entre mais de 350 mil
candidatos que fizeram as provas em 263 cidades no mês de
fevereiro. Ela estudou nas horas em que os dois filhos — Diogo
e Teresa Cristina — dormiam e dividiu o trabalho doméstico de
lavar, cozinhar e arrumar casa com a freq"uencia ao cursinho
preparatório. Teve pneumonia e pensou que ia perder a prova,
mas o marido ajudou e ela, "cheia de raiva, de vontade de
vencer", chegou lá.

Já fiz dois concursos para o Banco do Brasil e não
passei. Este é o terceiro que faço e minha última chance, porque
a idade limite agora é 28 anos e eu estou com 28 anos, contou
Ludmila.

Pequena estatura, olhos claros, magra — perdeu cinco
quilos durante a preparação para o concurso e a pneumonia —
Ludmila, carioca da Tijuca, mas moradora de Vila Isabel,
sempre quis trabalhar no Banco do Brasil. Arnaldo da Silva
Monteiro Neto, o marido, é funcionário do Banco há cinco anos
e fez concurso interno para ser promovido. O emprego estável e
as chances de promoção para melhores salários são os principaisatrativos da carreira no Banco.

Mas, por causa do Banco, Ludmila e Arnaldo passarammaus momentos, na transferência de Arnaldo para Rolândia,
cidade do Norte do Paraná, onde nasceram os dois filhos do
casal. Logo que chegaram lá, toda a mudança (roupas, móveis,
objetos) foi roubado. Depois, o frio intenso causava problemasde saúde para as crianças e, por causa desses contratempos,
Ludmila resolveu que faria concurso para ficar no Rio, não
queria ser transferida para longe dos pais, Nilde, dona da
Editora Conquista e Antonio Aragão.

Com a transferência do marido, Ludmila teve de abando-
nar o emprego de auxiliar de editoração na Conquista e o curso
de Administração de Empresas na Universidade Gama Filho,
no 8o período.

Quando voltaram de Rolândia, ela decidiu preparar-semuito bem para o concurso do Banco. Já tinha feito concurso
para o Ministério do Trabalho e para a Caixa Econômica
Federal, mas no Banco essa seria sua última oportunidade,
porque a idade limite baixara de 35 para 28 anos.

Aí meti a cara — diz ela. "Abandonei casa e filhos de
agosto a dezembro de 1985.0 marido ficava com os filhos de 7h
às lOh para eu poder ir para o cursinho preparatório. Quando
eu chegava, ele ia trabalhar. Eu ficava com as crianças, mas
sempre que elas brincavam no play-ground ou dormiam, eu
pegava as apostilas para estudar. Só à tarde é que não dava
mesmo, tinha de fazer o serviço doméstico".

Mas Arnaldo ficou doente — apendicite supurada, quecausou peritonite — e os médicos lhe disseram que as chances
de sobreviver eram de apenas 20%.

Isso me deixou louca, só de pensar que, como viúva,
não poderia viver com a pensão do banco. Foi até bom ter
passado por tudo isso, porque quando chegou a prova eu estava
com muita vontade de passar, com raiva mesmo. Tinha que
passar.

O marido ajudou nos estudos. Emprestou as apostilas do
concurso interno do Banco e cuidou das crianças, mas ninguém
esperava que Ludmila fosse a primeira colocada.

Acho que a mulher está progredindo — diz ela, ao
saber do grande número de mulheres classificadas no concur-
so". Mas acredito que não há igualdade entre homem e mulher,
porque homem trabalha, fica cansado, chega em casa, come e
vai dormir. Já a mulher trabalha, fica cansada, chega em casa,
faz o jantar, come e vai terminar o trabalho doméstico, além de
cuidar das crianças. Isso náo é igualdade.

Ontem à tarde, o telegrama do presidente do Banco do
Brasil, Camilo Calazans, avisou a Ludmila que "entre centenas
de milhares de participantes, é seu o primeiro lugar, benvinda
ao Banco do Brasil". A família toda, emocionada, leu o texto
várias vezes até decorar.

Os aprovados estão no Classificados

Os longas selecionados fo-
ram: As Sete Vampiras, de Ivan
Cardoso (Nuno Leal Maia e
Nicole Puzzi); Brás Cubas, de
Júlio Bressane (Luís Fernando
Guimarães e Bia Nunes); Céu
Aberto, de João Batista de An-
drade; Com licença, eu vou à
luta, de Luís Farias (Fernanda
Torres, Reginaldo Farias, Car-
los Augusto Strazzer; Filme
Demência, de Carlos Reinchen-
bach (Imara Reis, Ênio Gon-
çalves, Emilio de Biasi); Fula-
nlnha, de David das Neves,
(Cláudio Marzo e Kátia D'An-
gelo); O homem da capa preta,
de Sérgio Rezende (José Wil-
ker e Marieta Severo); Sonho
sem fim, de Lauro Escorei (Dé-
bora Bloch, Carlos Alberto
Riccelli, Fernando Torres); Ti-
gipió, de Pedro Jorge Castro
(José Dumónt e Regina Doura-
do). Os filmes foram seleciona-
dos entre 18 inscritos.

Na categoria de curta-
metragem, foram classificados:
A última canção do beco, de
João Carlos Velho (RJ); Oke-
Jubeba — A pequena África no
Rio, de Roberto Moura (RJ);
A classe roceira, de Berenice
Mendes (PR); O mergulhador,
de Ana Maria Magalhães; Boca
aberta, de Rubens Xavier (SP);
O dia em que Dorival encarou a
guarda, de José Pedro Goulart
e Jorge Furtado (RS); A espe-
ra, de Maurício Farias e Luiz
Cardoso (SP); e Amor que fica,
de Alan Fresnot.

Durante o festival, será feito
o Encontro Latino-Americano
das Mulheres de Cinema, que
reunirá diretoras, atrizes, téc-
nicas, roteiristas do Brasil e de
outros países da América do
Sul e Central. Na programação
do encontro haverá sessões es-
peciais dos filmes: A hora da
estrela, de Suzana Amaral
(Brasil); Senhora de ninguém,
de Maria Luiza Bemberg (Ar-
gentina); O vento de Ahyausca,
de Nora Izcue (Peru); e Misté-
rio, de Manuela Fernandez
Violante (México).
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REGISTRO DE COMUNICAÇAO
E CERTIDÃO DE EXTRAVIO DE

DOCUMENTOS
EMÍLIO NICACIO, Industrial e assinante dos Jor-
nais DO BRASIL, GLOBO, COMÉRCIO, e GAZE-
TA MERCANTIL, perdeu todos os seus documen-
tos, no dia 03 de março no local da Rua Porena,
imediações de Teixeira de Castro e da Av. Brasil.
EMÍLIO gratifica a quem encontrar e devolver a
documentação na R. Porena, 198 ou telefonar
para 270-4745
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Polícia baiana acusa frei

de receptar imagens sacras

Salvador — Acusado de receptação de ima-
gens sacras roubadas de igrejas baianas, frei
Eliseu Vieira Gomes, diretor do Museu do
Convento do Carmo, vai ser ouvido terça-feira
pela polícia. O arcebispo Dom Avelar Brandão
vilela, que chegou a suspender uma procissão
em protesto pelos roubos e apelar ao presidente
da República para combater o saque aos tem-
pios, divulgou nota inocentando o frei.

O diretor do Museu do Convento do Carmo
foi acusado pela funcionária do Convento, Mar-
garida Maria Queiroz Moraes, presa pela polícia
por ter participado do furto de vários objetos
sacros. Na nota que divulgou, o arcebispo reco-
nhecc que frei Eliseu, 77 anos, comprou 12
imagens para um amigo da Casa Oubinha Ge-
mas e Jóias, desta capital, mas que o fez por
amizade, sem intenção dolosa.

O diretor da divisão de crimes contra o
patrimônio, da Secretaria de Segurança Pública,
delegado Américo Fascio Lopes, que supervisio-
na as investigações, disse que a polícia tem
provas suficientes para incriminar frei Eliseu.

Prática antiga
A acusação, feita na Delegacia de Furtos e

Roubos por Margarida Maria Queiroz Moraes
levou o arcebispo de Salvador a emitir um
comunicado à imprensa.

Dom Avelar reconhece que o frei Eliseu
comprou 12 imagens para um amigo, das quais
seis foram recuperadas pela polícia na própria
casa comercial. "As outras, certamente, já ti-
nham sido vendidas", admite o cardeal Brandão
Vilela.

Ontem, o delegado Américo Fascio assegu-
rou que o diretor do Museu do Convento do
Carmo não é o único religioso baiano envolvido
em negócios com imagens sacras. Alguns padres
chegaram a fornecer recibos nas vendas de peças
de igrejas, afirmou o diretor da divisão de
crimes contra o patrimônio, sem fornecer maio-
res detalhes.

Há algum tempo, a polícia tem conhecimen-
to do envolvimento do frei Eliseu em negócios
com imagens roubadas, mas somente esta sema-

• na conseguiu pegá-lo em flagrante. Segundo o
delegado Américo Fascio, um policial destacado

para proteger o Museu do Convento reconheceu
imagens roubadas do próprio Convento do Car-
mo quando o frei acertava a compra em mãos do
antiquário Eduardo Oliveira—que havia adqui-
rido na cidade de Cachoeira em mãos do moto-
rista Edmilson Souza. Quando o policial cha-
mou a atenção do diretor do Museu, alertando
que se tratavam de imagens furtadas da própria
casa, frei Eliseu disse que não sabia disso.

Para evitar um problema maior com a
Igreja, a polícia civil resolveu então prender
primeiro a servente Margarida Moraes, de 54
anos, que também vinha furtando peças do
Convento onde trabalha há 12 anos. Ela confes-
sou que desde 1982 negociava imagens e outros
objetos do Museu com turistas e outros interes-
sados da própria cidade, que a procuravam com
essa finalidade "sob a orientação do frei Eliseu,
que me pagava uma comissão".

Casos diferentes
Em comunicado à imprensa, o arcebispo

primaz do Brasil comenta que, da forma como
foi divulgado pela polícia, "só parece que o frei,
pelo seu Convento, não foi a vítima do crime,
mas alguém que fez parte do mesmo. No entan-
to, convém acentuar, o Museu do Carmo é que
foi prejudicado por uma funcionária infiel".

Dom Avelar admite que frei Eliseu com-
prou 12 imagens na Casa Moreira para revender
a um amigo proprietário da casa Oubinha, mas
ressalva que esse caso que levou a polícia a
recuperar várias imagens roubadas "nada tem a
ver com os furtos praticados contra o Museu".

Segundo o cardeal, o frei é um missionário
de grande prestígio pelo Nordeste e, nos últimos
anos, vera se dedicando à organização do Museu
do Carmo, "sendo seu diretor infatigável".
Ressaltou que o frei se empolga de tal modo
pelas coleções de arte que terminou ficando
familiar entre os antiquános.

De qualquer forma, "para evitar ambigüida-
des", a partir de ontem frei Eliseu Vieira"deixará de prestar esses favores que nascem da
amizade a terceiros, passando a viver exclusiva-
mente a serviço do Museu que honra e dignifica
a Bahia e o Brasil, além das naturais e proveito-
sas atividades religiosas que pratica".

Tuma, o cônsul Stephen e os peritos Levine e Valério encerram a investigação

Raios-X elimina dúvidas

sobre ossada de Mengele

Processo contra fábricas

poluidoras 
chega a 

pretor
Porto Alegre — O pretor da Ia Vara do

Crime de Rio Grande, Nelson Grupelli, disse
que vai examinar durante os feriados da Páscoa
o processo contra as seis maiores empresas de
fertilizantes e petróleo daquela cidade, que são
denunciadas pelo promotor Paulo Vidal de esta-
rem poluindo há anos o ar da cidade com
enxofre, fluoretos, poeira e hidrocarbonetos.

Até ontem, o pretor não havia tomado
conhecimento do processo e por isso não quis
falar, mas disse que até a próxima semana terá

, uma definição sobre se acolhe a denúncia do
, promotor. Lembrou que desde 1979 existe um

processo na Justiça contra uma empresa polui-
dora (a CRA) e que agora o promotor resolveu

\. ampliar para as demais indústrias e pedir seu
fechamento, até que seja feita uma perícia local
por técnicos independentes.

As indústrias denunciadas são a Adubos
., Trevo, CRA (do grupo Olvebra), a Fertisul (da

Ipiranga), Centralsul, Manah e a Refinaria de
Petróleo Ipiranga, que, segundo laudos anexa-
dos ao processo, estão emitindo altos índices de
poluição como enxofre, fluoretos, partículas de
poeira e hidrocarbonetos. O promotor acusa a
Secretaria de Saúde de não ter tomado provi-
dências durante todos esses anos em que as
indústrias estão poluindo a cidade.

O ex-secretário da Saúde e Meio Ambiente,

Germano Bonow, respondeu ontem às acusa-
çóes do promotor Paulo Vidal, informando que
a Secretaria da Saúde instalou em Rio Grande
uma estação de amostragem de ar e é a única
cidade, além de Porto Alegre, que dispõe de
uma equipe de técnicos que fazem controles da
poluição há nove meses. Sobre a situação das
empresas denunciadas, o ex-secretário disse que
a CRA e a Manah são as duas em situações mais
críticas, que operam sem equipamentos antipo-
luição. A Secretaria está apelando para que eles
instalem equipamentos. Quanto à Fertisul, é a
empresa que está em melhores condições, tem
projeto e equipamentos controladores instala-
dos e pára de operar quando ultrapassa os
padrões estabelecidos. A Trevo tem projeto e
está ajustando equipamentos e a Refinaria Ipi-
ranga está tentando se adequar à legislação, mas
não existem ainda técnicos especializados no
controle de poluição de refinaria.

Os fluoretos são dispersados pelas indústrias
fertilizantes, os hidrocarbonetos pela refinaria
de petróleo e os metais pesados pelas indústrias
de conservas (estas não estão incluídas no pro-
cesso). Um dos réus da denúncia, o presidente
da Adubos Trevo, Hugo Luchsinger, disse on-
tem que está enfrentando o problema da polui-
ção de sua indústria há anos, mas há dois anos
estão se equipando para recuperação da amônia.

São Paulo — Ao apresentar radiografias tiradas em
1976 por Kasuma Tutiya da arcada dentária de um
paciente chamado Pedro Hochbichler e demonstrar que o
molar superior esquerdo com restauração de amálgama se
encaixava perfeitamente no maxilar de Josef Mengele, o
diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, deu por
encenado, "com provas irrefutáveis", todo o trabalho de
investigação sobre a morte do médico nazista mais pro-
curado do mundo em Bertioga (SP).

Lowell Levine, um especialista norte-americano que
chegou no sábado para conferir as provas para o Departa-
mento de Justiça dos Estados Unidos, disse que "é
impossível negar-se agora que os restos encontrados no
cemitério de Embu sejam de Josef Mengele, pois as
radiografias permitem uma identificação absolutamente
positiva do exterminador de Auschwitz,'.

A tradução dos manuscritos de Mengele nos Estados
Unidos levou a Polícia Federal a localizar o dentista
Kasumasa Tutiya, residente no bairro de Santo Amaro.
Foi ele quem radiografou a arcada dentária de um paciente
chamado Pedro Hochbichler, um dos nomes falsos de Josef
Mengele.

A seqüência de radiografias apreendidas pela Polícia
Federal no consultório de Kasumasa Tutiya foi confronta-
da com aquela tirada da arcada dentária dos restos mortais
de Josef Mengele, exumados do cemitério do Embu, onde
ele estava enterrado desde 1979, com o nome de Wolfgang
Gherard.

— Os dentes são iguais pelo formato, registrando-se
também a presença de restaurações perfeitamente seme-
lhantes. Além disso, uma restauração de amálgama de
prata num molar superior esquerdo é a mesma presente
tanto no indivíduo vivo em 1976 e na ossada radiografada
em 85 no Instituto Médico Legal — explicou o odontólogo
do IML de São Paulo, Carlos Valério Filho, que trabalhou
com o perito do setor de Investigações Especiais do
Departamento de Justiça, Lowell Levine.

Para o diretor-geral da Polícia Federal, delegado
Romeu Tuma, não existem mais dúvidas sobre a identida-
de do homem enterrado no cemitério de Embu: "O caso
está encerrado, agora só falta a parte judicial ser concluí-
da. A ossada de Mengele, que está ainda no IML, poderá

ser inumada, dependendo de uma decisão da Justiça
Federal ou dos familiares do nazista".

Amanhã, Tuma vai apresentar a reconstituição das
partes moles do rosto feita sobre o crânio do médico
nazista Josef Mengele, na Unicamp, em Campinas.

A Polícia Federal recebeu dos EUA há 20 dias a
tradução de alguns dos manuscritos feitos por Mengele.
Alguns nomes ainda haviam a investigar e o do dentista
Hercy Gonzaga Gama Ângelo era um deles. Estabelecido
no bairro de Santo Amaro, Hercy tratou de Pedro
Hochbichler a pedido de seu colega Kasumasa Tutiya,
conforme apuraram os policiais federais. Tutiya confirmou
que seu Pedro — como Mengele era chamado — foi seu
cliente em 1976.

Cuidadoso, Tutiya guardara fichas odontológicas e
radiografias do cliente. Ele entregou-as à Polícia Federal
para que fossem submetidas a exames comparativos pelos
odontologistas. Eram oito filmes radiográficos dos dentes
de Pedro Hochbchler. Além de uma ficha de controle de
pagamento e observações clínicas com anotações. Os
exames foram feitos por Carlos Valério Filho e o perito
americano através de superposições de radiografias feitas
pelo dentista Tutiya e aquelas feitas após a exumação.

— A minha opinião é a de que o esqueleto identifica-
do por um grupo de cientistas forenses internacionais como
sendo de Josef Mengele, com uma razoável margem de
certeza científica, pode agora ser identificado como Men-
gele com certeza absoluta" — afirmou o odontologista
Carlos Valério, após a comparação das provas odontoló-
gicas.

Sobre o defeito congênito que Josef Mengele tinha na
arcada superior, diastema (separação entre os dentes da
frente), Carlos Valério revelou que esse também foi um
ponto importante.

Durante os exames das radiografias da arcada exuma-
da e das feitas em 1976, além da ficha dentária de Mengele
quando ingressou na SS nazista, em 1936, ficou comprova-
do que os restos mortais eram mesmo do carrasco.
"Mengele extraiu os dois dentes superiores da frente com a
intenção de esconder sua marca registrada — dentes
afastados — colocando uma ponte móvel, mas os exames
radiográficos apontam a existência comprovada do diaste-
ma", observou Carlos Valério.

Oficial negou

defesa a praça

que o matou :

Recife — O comandante militar] do
Nordeste, general Cerqueira Lima,, em
nota oficial distribuída à imprensa, rçco-
nhece que o soldado Francisco Leôncio
do Nascimento, autor dos disparos que
mataram, no 59° Batalhão de Infantaria
Motorizada, em Maceió, o coronel Glc-
nio Carvalho de Souza e o civil João de
Santana e feriram mais três pessoas, tinha
sido denunciado como faltoso ao serviço
no dia anterior pelo subcomandante, pa-
jor Marco Antonio Cunha, mas não foi
ouvido pelos seus superiores para erçpli-' car a ausência ao quartel.

Quando Leôncio pediu para explicar
o ocorrido ao major, este se negou a
atendê-lo. Diante da recusa, o soldado
tentou manter contatos com o comandan-
te, coronel Glênio Carvalho de Souza,
que também se negou a ouvi-lo, sqb a
alegação de que o assunto era de atribui-
ção do major Marco Antonio Cunha. Ato
contínuo, o soldado se postou perto da
porta da cantina e, à aproximação dos
oficiais que retornavam de uma sessão de
ginástica, tomou o fuzil de um soldado de
guarda e começou a disparar em direção
ao refeitório.

Apesar de perseguido pelo capitão
Rodrigues, que fez três disparos, o solda-
do fugiu em direção ao paiol, onde se
apropriou de mais dois carregadores da
arma e, em seguida, pulou o muro da
unidade militar, pegando uma carona[e se
dirigindo a Recife, onde se entregou na
T Região Militar.

Ao ser interrogado, "o soldado
Leôncio ficou profundamente contraria-
do quando, através da nota de culpa que
assinou, tomou conhecimento de que o
major Cunha não falecera", diz a úota
distribuída pelo comandante militar do
Nordeste. O major Cunha ainda se résta-
belece dos tiros que levou.

I

São Paulo tem

febre amarela

em duas cidades

São Paulo — No segundo dia' de
vacinação contra a febre amarela em São
José do Rio Preto e Olímpia, na região
noroeste do estado, cerca de 100 mil
pessoas — um terço da população [dos
dois municípios — já haviam sido imuni-
zadas, conforme estimaram ontem tépni-
cos da Sucam — Superintendência .das
Campanhas de Vacinação. Há uma sema-
na, dois moradores da região, o caminho-
neiro José Jesus Pinto, de 23 anos,'e o
pedreiro Eurides Reco, de 37 anos, mor-
reram de febre amarela — contraída'em
Mato Grosso e Goiás — e levaram as
autoridades sanitárias a organizar a iinu-
nização das duas cidades.

Prefeito de Capão da Canoa

lidera reunião de bicheiros

Porto Alegre — Sob os auspícios da própria
prefeitura do município litorâneo de Capão de
Canoa, cerca de 200 banqueiros do jogo do
bicho vão reunir-se num fim de semana de maio
para debater e defender a legalização da ativida-

' de e sua exclusão da lei de Contravenções
- Penais, segundo o prefeito daquela cidade,

Egon Birlen (PDS).— Estou mantendo contato com os prefei-
tos dos 244 municípios gaúchos para que reco-
mendera aos banqueiros de suas cidades o envio
de pelo menos um representante. Na minha
região já está assegurada a presença dos ban-
queiros. A legalização do jogo aumentará a
arrecadação dos municípios, terminará com a
obrigação de os banqueiros pagarem bola (di-
nheiro) para a Polícia, evitará que eles sejam
enquadrados na lei e estenderá a assistência
médica aos milhares de arrecadadores e bichei-
ros, em sua maioria pessoas inválidas ou aposen-
tadas.

Segundo suas estimativas, numa média en-
tre gTandes, médias e pequenas cidades gaúchas,' o jogo do bicho arrecada semanalmente Cz$ 39

: milhões. Uma pequena parcela será destinada
ao pagamento de impostos, seja sob forma do
imposto sobre serviços de qualquer natureza

(ISS) ou por uma taxa regulamentada por muni-
cípio, conforme a maioria dos projetos em
tramitação no Congresso Nacional e que defen-
dem a legalização do jogo do bicho.

Egon Birlen, inclusive, pretende trazer para
este encontro o deputado Márcio Braga, relator
daqueles projetos e que os está unificando num
só, para ser votado pelo Congresso Nacional. O
prefeito, que ainda não tem a data exata da
reunião dos banqueiros no seu município, não
pretende fazer muito alarde do encontro, mas
não acredita que a polícia vá interferir ou
prender alguém,"porque eles não têm moral
para mexer com os banqueiros do jogo do
bicho".

Birlen se tornou nacionalmente conhecido
por fazer parte da comissão que também defen-
de a legalização dos cassinos no Brasil. Em
janeiro, ele permitiu a instalação de um minicas-
sino em Capão da Canoa e parte da anecadação
se destinava a obras de caridade, mas a polícia
fechou o cassino e indiciou os envolvidos por
contravenção penal, inclusive o próprio prefei-
to. Egon Birlen atribui a ação policial a um
desentendimento que teve com o governador
Jair Soares.

Declare corretamente. O imposto
que você paga é o direito que
você conquista de cobrar do
Governo um país mais justo
e desenvolvido.
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O prédio residencial ficou semidestruído após o ataque que visava a alvos palestinos

Reagan grita para imprensa que a rota fez um belo trabat eu done
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EUA suspendem manobra militar

e navios se afastam da Líbia

Washington e Trípoli — A 6° Frota americana suspendeu
as manobras militares que vinha fazendo no Golfo de Sidra e o
presidente Ronald Reagan enviou mensagem aos integrantes
das forças aeronavais, elogiando-os pelo "belo trabalho".
Seguiida e terça-feiras, a 6a Frota afundou dois navios-patrulha
da Líbia e bombardeou uma base de míssil líbia perto da cidade
de Si^ra. Os navios já estão se afastando da região.

0 governo da Líbia, por intermédio de sua embaixada na
Espanha, afirmou que os Estados Unidos suspenderam as
manobras — elas deveriam se estender até o dia Io de abril —
por medo "das represálias que os revolucionários fariam contra
os interesses ianques em todo o mundo". A nota destacou a"solidariedade internacional" recebida pela Líbia por causa da"vergonhosa e injustificada agressão".

Q término das manobras militares dentro e nas proximida-
des do Golfo do Sidra — onde o dirigente líbio coronel
Muammar Kadhafi traçou a linha morte, para impedir a
violação do que seu regime considera águas territoriais — foi
anunciado pelo secretário da Defesa, Caspar Weinberger!

— Foi, cm todos os sentidos, uma operação bem-
sucedida. Gostaria de elogiar o almirante Frank Kelso (coman-
dante da 6a Frota) e os homens da 6a Frota por suas operações
profissionais. Os exercícios demonstraram uma vez mais nosso
direito, e o direito de todos os países de operarem em águas
internacionais. Reivindicações ilegais sobre os mares serão
sempre desafiadas — afirmou Weinberger.

Segundo o Pentágono, forças líbias começaram a atacar a
6a Frota na segunda-feira, quando dispararam 12 mísseis Sam-5,
de fabricação soviética, contra aviões da 6a Frota. As forças
aeronavais americanas responderam bombardeando com mis-
seis dois navios-patrulha líbios e uma bateria de Sam-5. A Líbia
não revidou esses ataques.

Participou também da entrevista com Weinberger o chefe
do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante
William Crowe. Ele declarou que as manobras militares de-
monstraram que a Líbia tem um poderoso arsenal, mas que os

Estados Unidos se sentiram aliviados porque Kadhafi preferiu
não utilizá-lo.

Eu diria que os exercícios militares poderão nos levar a
rever nossa opinião a respeito do equilíbrio emocional do sr.
Kadhafi — acrescentou Crowe.

Reagan, ao embarcar no helicóptero que o levou a sua
fazenda na Califórnia, para 10 dias de férias de Páscoa, gritou
para os repórteres:

Enviei para a 6a Frota uma mensagem elogiando o belo
trabalho.

Na mensagem, divulgada depois pela Casa Branca, o
presidente sustentou que a 6a Frota mostrou "ao mundo inteiro
que os Estados Unidos têm o desejo — e através de vocês — a
capacidade de defender os interesses do mundo livre". As
manobras deveriam terminar dia 1° de abril, mas o governo de
Washington alegou que já haviam cumprido seu objetivo:
estabelecer o direito dos Estados Unidos de terem passagem
livre pelo Golfo de Sidra. Weinberger ressaltou, contudo, que a
6a Frota voltará àquela região a qualquer momento no futuro,
para reafirmar esse direito.

O primeiro-ministro de Malta, Karmenu Mifsud Bonnici,
reuniu-se na noite de quarta-feira com Kadhafi, na capital da
Líbia (Trípoli), para persuadi-lo a não se envolver num confron-
to mais sério com os Estados Unidos. Bonnici informou também
que enviara um emissário a Washington, para tentar acalmar a
crise.

Estamos diretamente envolvidos na região e um confli-
to armado é uma questão de vida ou de morte para nós. Não é
uma questão de direitos para nós, é uma questão de vida ou de
morte — insistiu o premier de Malta.

Um grupo de jornalistas americanos proibidos pelo Pentá-
gono de cobrir os combates no Golfo de Sidra afirmou
compreender as razões e prioridades das autoridades militares.
Os jornalistas haviam fretado um avião na Itália, mas foram
impedidos de chegar perto da área de combates. O avião foi
escoltado até o porta-aviões Saratoga e de lá voltou para a
Itália.

Washington — Foto da AFP

Italianos manift

Araújo Netto
Correspondente

Roma — Hoje em Roma, o secretário de Estado dos
Estados Unidos, George Shultz, não deve esperar clima e
humor melhores daqueles que encontrou em Atenas, onde
passoi) dois dias pesados, protegendo-se de manifestações
populares de hostilidade e tendo que enfrentar a desaprovação
dos meios oficiais e políticos gregos à ação provocadora da 6a
Frota americana no Golfo de Sidra.

Só mesmo o já confirmado afastamento da 6a Frota da
linha da morte traçada pelo coronel Muammar Kadhafi no
Golfo de Sidra poderá contribuir para desanuviar essa breve
estada de Shultz em Roma, para encontrar-se com o primeiro-
ministro Bettino Craxi, o presidente da República Francesco
Cossiga, os ministros do Exterior e da Defesa (Giulio Andreotti
e Giovanni Spadolini), e o papa João Paulo II.

Nos seus dois dias romanos, Shultz deve ver e sentir que a
maioria dos italianos considerou despropositada e perigosa
demais a exibição de força que, por sua insistência, o presidente
Reagan autorizou fosse feita nas águas do Golfo de Sidra, a
pretexto de defender a liberdade de navegação.

É possível que as palavras e o estilo dos governantes
italianos sejam mais sutis do que os usados pelo premier
Papandreus e pelos socialistas gregos, mas nem por isso
deixarão de ser críticos ao comportamento e às decisões
tomadas por seu grande aliado americano. Num programa de
televisão, quarta-feira à noite, o primeiro-ministro Bettino
Craxi praticamente tornou pública a queixa e o desapontamento
que transmitirá, a partir de hoje, ao secretário de Estado dos
Estados Unidos.

-~- Não fomos informados e advertidos pelo governo
americano. Eu soube da notícia (da situação de guerra no Golfo
de Sidra) na segunda-feira à noite pelo meu secretário de
imprehsa, que, por sua vez, se informou pelo telex de uma
agência de notícias. Não se pode negar que o governo de Trípoli
cometeu muitos erros, como o de dar proteção ao grupo
terrorista de Abu Nidal. Mas atenção, porque o risco de certas
ações é que se reforce, em vez de enfraquecer, o regime de

Shultz deixa a Grécia

sem acordo sobre bases
Atenas — O secretário de Estado americano, George

Shultz, deixou a Grécia sem poder divulgar qualquer avanço
concreto quanto à situação das bases americanas (cujo acordo
expira em 1988), embora o governo americano venha anotando
desde a reeleição do primeiro-ministro Andreas Papandreou,
no ano passado, o que considera um abrandamento de sua
posição a respeito. Papandreou, com efeito, já não fala de
denunciar o acordo.

As manifestações antiamericanas que acolheram Shultz em
Atenas, Salônica e outras cidades também foram interpretadas,
paradoxalmente, como um sinal positivo, por não terem envol-
vido, dessa vez, a participação direta de membros do governo.
O Partido Socialista Pan-Helênico de Papandreou deu liberdade
a seus militantes para participarem ou não, mas divulgou uma
nota afirmando que "os povos do Mediterrâneo não tolerarão a
imposição armada de uma nova pax americana" e condenando
"a tentativa de um holocausto" na região.

Papandreou declarou a Shultz que não tem ainda uma
resposta sobre as bases, mas Shultz comunicou à imprensa que a
resposta será dada em tempo hábil antes de dezembro de 1988.

As questões da ocupação do Norte de Chipre pela Turquia
e da posição moderada da Grécia na condenação do terrorismo
também estiveram na pauta. Mas Shultz não obteve de Papan-
dreou, com toda probabilidade, qualquer atitude simpática ao
comportamento dos Estados Unidos em relação à Líbia.

tam desagrado
Kadhafi. Risco de fazer do coronel uma vítima, uma espécie de
Davi perseguido por Golias — disse o primeiro-ministro a
milhões de telespectadores.

Shultz desembarca hoje em Roma informado de que a
contrariedade — e até mesmo uma certa irritação italiana —
não foi um fato isolado na Europa. O secretário de Estado está
bem informado do que aconteceu há dois dias na reunião de
Bruxelas dos representantes permanentes (embaixadores) dos
países membros da OTAN, no chamado Conselho Atlântico.

Convocado para discutir a situação de guerra que se criara
no golfo de Sidra, o Conselho Atlântico terminou confirmando
uma nítida divisão dos países europeus que aderem ao pacto de
defesa do Atlântico Norte. Itália, Grécia, Espanha, Noruega e
Dinamarca, de um lado, considerando excessiva, inoportuna e
perigosa a ação americana. Grã-bretanha, Alemanha Ociden-
tal, Holanda e Portugal, numa outra trincheira, demonstrando
maior compreensão diante da atitude americana.

Até mesmo uma sondagem da opinião pública promovida
pelo Corriere Delia Sera, jornal tradicional e moderado, confir-
ma que a insatisfação italiana não se limitou aos seus governan-tes e políticos. Mais de 58% dos 1 mil 118 italianos ouvidos,
consideraram que Reagan devia, pelo menos, consultar ou
informar seus aliados. Do mesmo modo que mais de 87%
consideram ilegítima a pretensão Líbia de limitar a liberdade de
navegação nas águas do Mediterrâneo.

Tanto quanto o temor que se propagou nos Estados
Unidos, por ações terroristas, indiscriminadas, que Kadhafi
poderia incentivar contra unidades e embaixadas americanas, a
posição crítica de vários países da Europa Ocidental é apontada
como determinante para o término antecipado das manobras da
6a Frota no Golfo de Sidra.

Essa observação, repetida ontem por diversas fontes do
Ministério do Exterior italiano, parece bem apoiada por uma
primazia que o presidente Ronald Reagan conferiu ontem ao
governo italiano. Foi o primeiro a ser informado e a tornar
pública, ao meio-dia, a suspensão antecipada das manobras da
6a Frota. Privilégio que também pode tornar menos tensas as
duas jornadas que o secretário de Estado está começando hoje
em Roma.

Segurança é reforçada

nos países da Europa
Viena — Os governos da Áustria, Itália e Alemanha

Ocidental aumentaram a proteção dispensada às embaixadas
dos Estados Unidos e também reforçaram a segurança em seus
aeroportos e fronteiras depois que a Líbia ameaçou atacar os
interesses americanos e o coronel Muammar Kadhafi advertiu
que está em guerra contra o presidente Ronald Reagan "em
todas as partes do mundo".

O porta-voz do ministério do Interior da Áustria, Alexan-
der Hirschfeld, disse que a segurança nos aeroportos e nas
fronteiras aumentou agora, embora já tivesse sido reforçada
depois do atentado terrorista de 27 de dezembro. Nesse mesmo
dia, outro comando palestino atacou o aeroporto de Roma.
Vinte pessoas morreram, incluindo cinco americanos. O gover-
no americano afirma que Kadhafi apóia o terrorismo internado-
nal e permite que grupos radicais treinem na Líbia.

Na Alemanha Ocidental, a polícia está dando atenção
especial às instalações americanas. As agências de segurança da
Alemanha Ocidental e dos Estados Unidos estão em permanen-
te contato. Cerca de 300 mil militares americanos e seus
dependentes vivem em bases espalhadas por toda a Alemanha
Ocidental.

Nos Estados Unidos, o subsecretário de Estado, Richard
Murphy, informou que o governo determinou que as embaixa-
das americanas em todo o mundo permaneçam em alerta.
Acrescentou, no entanto, que não existem planos para adotar
medidas de segurança adicionais. Explicou que os Estados
Unidos têm que encarar com seriedade as ameaças de Kadhafi,
mas não esquecer de que o dirigente líbio "não é um supercére-
bro, capaz de atacar qualquer alvo que escolha".

Retaliação israelense em Sidon

deixa oito mortos e 30 feridos
Sidon, Sul do Líbano — Pelo menos

oito pessoas morreram e 30 ficaram feri-
das quando aviões israelenses bombar-
dearam acampamentos de refugiados pa-
lestinos perto da cidade portuária de
Sidon, no sul do Líbano.

O ataque — o segundo contra acam-
pamentos palestinos este ano — ocorreu
duas horas depois que um foguete Katyu-
sha, de fabricação soviética, foi disparado
do sul do Líbano contra uma escola em
Kiryat Shmona, cidade no norte de Is-
rael, ferindo quatro estudantes.

Testemunhas contaram que seis
aviões de guerra israelenses atacaram o
acampamento de Ain Al-Hilweh, lançan-
do bombas e mísseis ar-terra. Os alvos

dos bombardeios foram prédios suposta-
mente usados por grupos guerrilheiros
palestinos radicais, mas moradores do
acampamento asseguraram que neles só
moravam civis.

Uma das bombas destruiu completa-
mente um prédio de seis andares, provo-
cou uma cratera de 10 metros de profun-
didade e 25 metros de diâmetro e des-
truiu vários veículos. Os aviões israelen-
ses, para escapar dos disparos de canhões
antiaéreos, lançaram balões térmicos, pa-
ra atrair os mísseis antiaéreos que se
dirigem contra alvos quentes.

Em Beirute, o primeiro-ministro li-
banês, Rashid Karame, condenou energi-
camente o ataque israelense, relacionan-

do-o às manobras militares que a 6a Frota
dos Estados Unidos estava realizando até
ontem nas proximidades do litoral da
Líbia.

— Essa coincidência entre combates
no Golfo de Sidra e bombardeios indiscri-
minados contra os acampamentos e o sul
do Líbano demonstra o desrespeito que
algumas pessoas têm pelos direitos dos
pequenos países — disse Karame.

A violência sectária prosseguiu em
Beirute, onde grupos milicianos rivais
voltaram a combater no setor cristão da
capital. Nas montanhas que circundam
Beirute houve também lutas entre mili-
cianos esquerdistas e unidades do Exérci-
to libanês.

Honolulu acusa

Marcos por

assassinatos
Honolulu e Manila — O ex-ditador

Ferdinand Marcos e seu principal asses-
sor militar, general Fabian Ver, foram
intimados por um tribunal de Honolulu a
depor sobre o assassinato, em 1981, em
Seattle, Estados Unidos, dos sindicalistas
filipinos naturalizados americanos Silme
Domingo e Gene Viernes. Eles são
acusados como mandantes. Em dois pro-
cessos separados, três americanos de ori-
gem filipina já foram declarados autores
materiais dos crimes.

Em Manila, com as Forças Armadas
em estado de alerta máximo para preve-
nir ataques da guerrilha do Novo Exérci-
to do Povo, que hoje completa 17 anos, a
presidenta das Filipinas, Corazón Aqui-
no, continua enfrentando contestação
por sua decisão de instituir uma Consti-
tuição provisória que lhe permite gover-
nar por decreto por no mínimo nove
meses. Mais de 1 mil 500 prefeitos demiti-
dos por Aquino iniciam hoje três dias de
comícios para protestar contra a nomea-
ção, e não a eleição, de seus substitutos.

Em anúncio de página inteira no
Manila Bulletin, os prefeitos demitidos
acusam o governo de havê-los substituído
arbitrariamente por "pessoas, em muitos
casos, rejeitadas anteriormente pelo elei-
torado". Seus mandatos deveriam expi-
rar este mês, mas eles foram substituídos
assim que Corazón Aquino tomou posse.
Os prefeitos exortaram a presidenta a
convocar eleições municipais e provin-
ciais para o dia 3 de maio. Eles são, na
maioria, antigos partidários de Ferdinand
Marcos.

"Genarinsanto 
marginal da Espanha

Avião militar

francês mata

22 na África
Bangui e Paris — Um caça-

bombardeiro Jaguar da Força Aérea
francesa sofreu avaria técnica pouco de-
pois de decolar de sua base nas proximi-
dades de Bangui, capital da República
Centro-Africana, caiu e explodiu sobre
uma escola do bairro Quilômetro 5, ma-
tando pelo menos 22 pessoas e ferindo
muitas outras — a maioria, provavelmen-
te, crianças. O piloto Michel Etchebeny,
31 anos, recorreu ao ejetor automático e
sofreu apenas ferimentos.

Pouco depois do acidente, ocorrido
na manhã de ontem, centenas de pessoas
foram às ruas de Bangi em violentas
manifestações contra a presença militar
da França no país. Carros conduzidos por
europeus foram apedrejados, e os 3 mil
500 cidadãos franceses residentes no país
foram exortados pela embaixada e per-
manecerem em casa.

A calma foi restabelecida depois aue
o presidente da República, general Án-
dré Kolinga, foi ao rádio justificar como
necessária à defesa de ataques de vizi-
nhos a presença militar francesa. O Ja-
guar acidentado fazia companhia a três
outros e a quatro Mirage que estão esta-
cionados na República Centro-Africana
para dar apoio às forças francesas que
reforçam a resistência do governo do
vizinho Chade às investidas libias.

O presidente da França, François
Mitterrand, enviou uma mensagem de
condolências às vítimas e suas famílias. O
avião acidentado estava em vôo de trei-
namento.

Madri — Genaro Blanco morreu bêbado, atropelado

Çir 
um caminhão de lixo, na Sexta-Feira Santa de 1929.

odo ano o povo de Leon, uma cidade no centro de
Espanha, ressuscita esse personagem marginal, pombo-
correio de prostíbulos e vendedor de jornais, brindando com
vinho à saúde dele. Conta-se que Genarin, que gastava todo
seu dinheiro com bebida, é autor de vários milagres e até já
salvou o time de futebol da cidade de inevitáveis derrotas.

Rituais insólitos como o de Leon se repetem em todo o
país durante a Semana Santa, quando os espanhóis misturam
costumes profanos com um profundo sentimento religioso.
As cidades e povoados da Espanha se transformam em
cenários para as mais variadas interpretações da Paixão de
Jesus Cristo.

De todas essas festas, a de Sevilha é a mais popular e
conhecida fora do país: uma procissão que percorre a cidade
relembra em 110 atos os passos da paixão e morte de Cristo.
As imagens de Jesus e da Virgem de Macarena são levadas
em pesadas carroças carregadas nos ombros por devotos
voluntários.

Procissões espetaculares como a de Sevilha ocorrem era
toda a Andaluzia. Mas ao lado do sentimento de fervor
religioso, as manifestações profanas também ganham as
ruas: os tambores, imortalizados nos filmes de Luis Bunúel,
ecoam ininterruptamente em Aragon, lembrando o som dos
trovões durante a cruxificação de Cristo.

Na cidade de San Vicente de la SonsierTa, uma
procissão de penitentes percorre as ruas de túnicas brancas e
costas nuas. Com lanças medievais eles se autoflagelam até
sair sangue: são os populares picaos (de pica, lança em
espanhol). Em Cuenca, no sudoeste do país, participam das
procissões as turbas, personagens que representam os que
zombaram do sofrimento de Cristo. Essa festa é chamada de"procissão dos bêbados" porque, para combater o frio, os
moradores de Cuenca bebem um licor chamado Resoli.

A Dança da Morte na cidade de Verges, na Catalunha,
é talvez a manifestação mais macabra da Semana Santa
espanhola: os participantes usam túnicas negras com o
esqueleto humano reproduzido em pintura e na cabeça uma
máscara de caveira. Cinco deles dançam anunciando a morte
de Jesus.

Em Valmaseda, no País Basco, um penitente carrega
uma cruz de 50 quilos, reproduzindo o caminho do Calvário,

Mais 2 negros

morrem na

África do Sul
Johannesburgo — Mais dois negros

foram mortos ontem pela polícia em
confrontos com manifestantes contrários
ao apartheid, elevando para 34 o número
de vítimas fatais da onda de violência
agravada há dois dias em diferentes par-
tes do país. Os piores incidentes ocorre-
ram no gueto ae Winterveld, na pátria
negra de Bophuthatswana, cujos dirigen-
tes abriram inquérito para apurar as con-
dições em que foram mortas 11 pessoas
na quarta-feira.

Ontem a policia informou que abriu
fogo contra um grupo de negros que
atiravam coquetéis-molotov num auto-
móvel no gueto de Crossroads, perto da
Cidade do Cabo, matando dois e ferindo
dois outros. A violência em Crossroads
aumentou desde que dois policiais foram
assassinados ali na terça-feira. Novas ma-
nifestações, com barricadas, lançamento
de coquetéis-molotov e retaliação da po-
lícia — causando numerosos feridos —
ocorreram ontem em pelo menos mais
dois guetos, o de Kwazakele, na provin-
cia do Cabo Oriental, e o de Chesterville,
perto de Durban.

O governo racista da minoria branca,
recorrendo aos poderes excepcionais que
se concede, estendeu por mais um ano a
proibição de reuniões públicas, em vigor
desde 1976. Um comunicado oficial
anunciou que foi estendida também para
o segundo ano a proibição de reuniões
políticas de oposição em locais fechados,
para promover boicotes ou greves em
escolas ou fábricas.

enquanto é açoitado por uma fictícia legião romana. Depois
da Ressurreição, no domingo, é a vez da malhação de Judas.
A vingança popular recai sobre o apóstolo que traiu Cristo e
acaba enforcado em Navarra, apedrejado em Robledo de
Chavela, na região de Madri, queimado no País Basco e
fuzilado na Andaluzia.

El Rico
Um privilégio que o rei espanhol Carlos 111 concedeu à

confraria de Nosso Pai Jesus, mais conhecida como El Rico,
em 1759 permitiu a libertação de Maria Dolores Rubio, de
68 anos, a mais velha detenta da prisão de Málaga, no sul do
país. O privilégio, renovado pelo Rei Juan Carlos, permite à
confraria libertar um presidiário de Málaga em cada procis-
são anual das imagens de Jesus El Rico e Maria Santíssima
do Amor. Segundo a lenda, todos os que foram libertados na
Semana Santa não praticaram novos crimes.
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Helicopteros dos EVA transportam tropas hondurenhas a fronteira nicaragiiense
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Reagan usa 
"invasão 

sandinista

para 
obter apoio do Congresso

Nova Orleans, EUA — O presidente
americano Ronald Reagan afirmou que a
"agressão sandinista" a Honduras foi um
"tapa na cara" dos deputados que vota-
ram contra seu pedido de ajuda de 100
milhões de dólares para os coatras, der-
rotado semana passada na Câmara. Rea-
gan, que foi ontem para seu sftio de El
Ciclo, na Califórnia, onde passará 11 dias
de férias, disse que os comunistas nicara-
güenses interpretaram o voto da Câmara
como um sinal de aprovação a sua poli-
tica.

No Senado, que deveria votar na
madrugada de hoje a ajuda aos contras, a

maioria republicana voltou a rejeitar
emendas para negar assistência aos anti-
sandinistas. Embora os Estados Unidos
continuassem insistindo nas denúncias de
invasão de Honduras, altos funcionários
do governo Reagan disseram ao Wa-
shington Post que essas informações eram"imprecisas e fragmentárias". Em edito-
rial, o The New York Times acusou a
Casa Branca de usar os recentes aconteci-
mentos na América Central como um"ardil" para pressionar o Congresso a
aprovar a ajuda.

Em Manágua, o Ministério da Defesa
informou que 350 contras morreram e

250 ficaram feridos em violentos comba-
tes no Norte do país, que também causa-
ram 156 baixas no Exército sandinista: 40
mortos e 116 feridos. Em cadeia nacional
de rádio, que interrompeu a programa-
ção dedicada à Semana Santa, o ministé-
rio admitiu que cinco soldados nicara-
g"uenses estão desaparecidos depois dos"combates mais importantes travados na
fronteira entre Honduras e Nicarágua na
segunda quinzena de março". O informe
da defesa afirma que as forças sandinistas
destruíram "o mais importante centro de
treinamento" dos rebeldes contra-
revolucionários.

Vida segue normal para hondurenhos

Tegucigalpa — Washington nos disse
que estamos em guerra. A manchete,
estampada na primeira página do jornal
El Tiempo, exprime a incredulidade e o
espanto dos hondurenhos diante de uma
suposta invasão nicaragüense que em
nada afetou a vida da população ou
mesmo do governo: enquanto o presiden-
te José Azcona se refugiava numa praia
do Caribe para quatro dias de descanso
com a família, a tevê estatal mantinha sua
programação normal, sem sequer men-
cionar combates na fronteira.

Horas depois de o presidente deixar a
capital para o feriado da Semana Santa, o
porta-voz do governo, Lizjandro Queza-
da, negou as informações de Washington
de que Azcona teria pedido 20 milhões de
dólares em ajuda militar de emergência
para deter as forças sandinistas.

— Não há invasão — afirmou Que-
zada, explicando que o presidente hondu-
renho pediu ajuda apenas para o trans-
porte de tropas. Diante da insistência dos
repórteres, o porta-voz disse que solda-
dos nicaragüenses cruzaram a fronteira.

Mas, reafirmou, "não é de forma alguma
uma invasão em grande escala".

A Casa Branca afirmou que, aparen-
temente, os sandinistas entraram em
Honduras para destruir bases dos con-
tras. Mas, oficialmente, o governo de
Tegucigalpa não reconhece a presença
dessas bases. Diplomatas na capital hon-
durenha lembraram que a África do Sul
já penetrou até 200 quilômetros em terri-
tório de Angola para prender guerrilhei-
ros do proibido Congresso Nacional Afri-
cano (CNA) — o maior grupo de oposi-
ção ao apartheid. Mas nessas ocasiões,
disseram os diplomatas, Washington na-
da denunciou.

Na Alemanha Ocidental, o Partido
Verde afirmou que a denúncia de invasão
de Honduras faz parte de um plano do
governo Reagan para "preparar psicolo-
gicamente" uma guerra contra a Nicará-
gua. Segundo observadores, a recente
condenação americana ao regime chileno
— pela primeira vez desde o golpe militar
de 1973 no Chile — também faria parte
desse plano para convencer a opinião

pública de que o objetivo de Washington,
agora, é acabar com todas as ditaduras,
tanto de esquerda quanto de direita.

Num comunicado oficial, os depu-
tados pacifistas e ccologistas alemães dis-
seram esperar que o Congresso america-
no não ceda aos "métodos terroristas" da
política externa do governo e rejeite a
ajuda aos contras. O presidente Reagan
afirmou que a "ofensiva sandinista" em
Honduras foi uma "bofetada" nos depu-
tados que votaram contra a ajuda, sema-
na passada.

A embaixadora da Nicarágua na
ONU, Nora Astorga, chamou atenção
para as "estranhas semelhanças" entre o
que acontece atualmente na América
Central e o episódio do Golfo de Tonkin,
que "serviu de pretexto aos Estados Uni-
dos para intervirem diretamente no Viet-
nam". Naquela ocasião, o presidente
Lyndon Johnson alegou que lanchas nor-
te-vietnamitas haviam bombardeado na-
vios de guerra americanos para autorizar
operações militares contra o Vietnam do
Norte.

Jamastran, Honduras — Foto da AP
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Helicópteros dos EUA transportam tropas hondurenhas à fronteira nicaragüense

Asteróides têm

nomes de mortos

na Challenger
Nova Iorque — Sete asteróides des-

cobertos entre os anos de 1980 e 1984
foram batizados com os nomes dos sete
tripulantes do fatídico vôo 51-L da nave
recuperável Challenger que explodiu em
janeiro. Ontem, a NASA informou que
conseguiu identificar os restos mortais de
seis dos tripulantes, mas não especificou
quais. A rede de televisão NBC anteci-
pou, baseada em fontes anônimas, que se
trata dos restos do comandante Francis
R. Scobee, do piloto Michael Smith, e
ainda de Ronald McNair, Ellison Onizu-
ka e Judith Resnik. A NBC não divulgou
o sexto nome.

Os astronautas deram nomes aos as-
teróides que, em dezembro, haviam sido
numerados 3350, 3351 e de 3354 a 3356.
Os novos nomes foram divulgados oficial-
mente na quarta-feira pela União Inter-
nacional de Astrônomos, em Massachu-
sets. Acredita-se que todos tenham um
diâmetro de 8 a 16 quilômetros. Eles
estão próximos do asteróide Belt, entre
as órbitas de Marte e Júpiter.

Uma atenção toda especial foi dada à
professora Christa McAuliffe. Seu nome
foi dado ao asteróide n° 3352, considera-
do o mais "interessante", porque, à me-
dida em que se aproxima do Sol, invade a
órbita do planeta Marte. O asteróide é do
tipo Amor, e foi descoberto por Norman
G. Thomas. Os demais foram identifica-
dos por seu colega Theodore BoweU.
Ambos os astrônomos trabalham no Ob-
servatório de Lowell, no Arizona.

Antes da decisão de batizar os aste-
róides com os nomes dos tripulantes,
havia a sugestão de que assim fossem
chamadas as luas de Urano descobertas
poucos dias antes da tragédia. Outra
homenagem partiu da União Soviética,
que decidiu batizar duas crateras de Vê-
nus descobertas por suas naves pouco
depois da explosão com o nome das duas
mulheres astronautas. Afinal, na antiga
mitologia, Vênus era a deusa da beleza e
do amor.

• A Força Aérea Americana deseja
que a Casa Branca e o Congresso apro-
vem rapidamente um plano para constru-
ção de 10 foguetes adicionais não-
recuperáveis e um novo ônibus espacial
em substituição à Challenger, num custo
total superior a 5 bilhões de dólares.
Segundo o sub-secTetário da Força, Ed-
ward Aldrige, "trata-se de um emergên-
cia nacional: Devemos tomar loga esta
medida para atenuar a longo prazo os
impactos da perda sofrida".
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Chirac vai a Tóquio
O gabinete do primeiro-ministro

francês, Jacques Chirac, anunciou que
ele acompanhará o presidente François
Mitterrand à reunião de cúpula dos sete
países mais industrializados, em Tóquio,
em maio. As decisões de política externa
são em geral atribuição do presidente,
mas com a eleição de uma maioria parla-
mentar da antiga oposição, cria-se agora
a necessidade da coabitação do pranier
liberal e do presidente socialista também
neste terreno. Até aqui, Mitterrand com-
parecia a estas reuniões acompanhado
apenas do ministro de Relações Exterio-
res e de outros cujas pastas estivessem
implicadas nas discussões.

Guerra nas Estrelas
Estados Unidos e Alemanha Oci-

dental assinaram acordo que permite a
participação alemã no programa de pes-
quisas relacionado ao projeto Guerra nas
Estrelas (militarização do espaço), do
presidente Ronald Reagan. Em dezem-
bro, a Inglaterra assinou acordo seme-
lhante. O texto do acordo com a Alemã-
nha Ocidental permanecerá em segredo,
a pedido dos Estados Unidos, devido às
negociações que estão sendo feitas com
outros países para participação no Guer-
ra nas Estrelas.

Waldheim se defende
Candidato à presidência da Áustria,

Kurt Waldheim, ex-secretário-geral da
ONU, está convencido de que nos arqui-
vos iugoslavos há documentos posteriores
a 1947 que o isentam das acusações de
que agiu como um criminoso de guerra
durante a Segunda Guerra Mundial. Ele
está disposto a se submeter a uma comis-
são de historiadores independentes que
examinar essas ações, pelas quais está
arriscado a ter sua entrada proibida nos
Estados Unidos.

Submarino misterioso
A Marinha argentina informou ter

avistado na quarta-feira, a 30 milhas de
Punta Mogotes, perto de Mar dei Plata,
um submarino de procedência desconhe-
rida que logo depois de detectado desa-
pareceu. Acrescentou que as buscas con-
tinuam, nas águas jurisdicionais argenti-
nas. O Diário Popular, de Buenos Aires,
especula que se trataria de um submarino
nuclear britânico em tarefa de espiona-
gem. Essas investidas — assegura — têm
ocorrido freqüentemente e estariam re-
gistradas nos arquivos da Marinha.

0'Neill e

dos EUA

Brasília — O presidente José Sarney reafirmou ontem ao
presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos,
Thomas Tip 0'Neill, do Partido Democrata, que o governo
brasileiro honrará seus compromissos com a dívida extema, mas
que espera daquele país "compreensão" na fixação de sua
política protecionista. A informação é do ministro da Fazenda,
Dilson Funaro, após a reunião de uma hora no Palácio da
Alvorada, acrescentando que o Brasil "necessita exportar para
cumprir seus compromissos com o mundo".

Depois de fazer um relato sobre a situação econômica do
país e do programa de inflação zero do governo, o presidente
José Samey foi informado pelo parlamentar americano, que o
Congresso está consolidando em um único projeto as 100
propostas de medidas protecionistas, atualmente em tramitação
na Câmara dos Estados Unidos.

Nossa preocupação é com o déficit da balança comer-
ciai de nosso país em relação ao Brasil — disse 0'Neill.

O ministro da Fazenda explicou que esse déficit é uma
conseqüência dos altos juros internacionais, que impedem o
Brasil de importar mais produtos daquele país.Se os juros fossem mais baixos, certamente estaríamos
importando muito mais. Neste momento nosso esforço se
concentra em baixar o spread e o juros internacionais, que
interferem diretamente em nossa relação de troca com os
Estados Unidos — afirmou.

Liderando uma comitiva de 14 deputados, Thomas 0'Neill
chegou ao Palácio da Alvorada, de ônibus, às 9hl0min, sendo
recebido na biblioteca pelo presidente Samey e pelos ministros
da Fazenda e (interino) das Relações Exteriores, Paulo de
Tarso. Eles seguiram depois para a sala de reuniões, ao lado,
onde a imprensa teve acesso apenas para registrar o início do
encontro.

Foi na Câmara dos Deputados, entretanto, na reunião com
17 parlamentares brasileiros, a maioria do PMDB, que os
deputados americanos ouviram as maiores críticas à política
protecionista dos Estados Unidos.

Os senhores reclamam que o Brasil está conseguindo
colocar nosso avião Tucano no mercado externo, mas se
esquecem de que nossas companhias de aviação operam com
Boeings — afirmou o deputado João Gilberto (PMDB-RS).

Por exigência do deputado 0'Neill, também esse encontro,
na sala de reuniões da comissão de relações exteriores, teve
caráter reservado. Durante as duas horas de debates, todos os
deputados presentes manifestaram suas opiniões, com exceção
de Edison Lobão (PDS-MA), que no final teve sua palavra
cassada pelo deputado Ulysses Guimarães, sob a alegação de
que a reunião já havia se encerrado. Em protesto, ele não
participou, depois, do almoço oferecido pelo presidente da
Câmara aos parlamentares visitantes no restaurante do 10°
andar do anexo IV.

A acusação considerada mais grave pelos políticos brasilei-
ros foi feita pela deputada Barbara Kennely — segundo o
deputado Walmor de Luca (PMDB-SC) — ao cobrar do
governo uma posição mais clara de seu apoio ao grupo de
Contadora, que defende uma solução negociada para a crise
centro-americana.

Ela disse que a posição da diplomacia brasileira ora caráter
reservado diverge de seu posicionamento tornado público
através da imprensa — afirmou Walmor de Luca.

— Isto é uma grave acusação à nossa política extema e
acredito que o líder Pimenta da Veiga irá se informar, oficial-
mente, sobre a denúncia — disse o deputado catarinense,
acrescentando que, durante a reunião, o próprio deputado
0'Neill, responsável pela derrota do presidente Ronald Reagan
em sua pretensão de obter ajuda financeira para os contras,
também cobrou essa posição do governo brasileiro.

Segundo o parlamentar brasileiro, 0'Neill disse que a
proposta do presidente Reagan, de conseguir ajuda para
combater o governo sandinista de Daniel Ortega, será rejeitada "
também no Senado. Ele disse, segundo Walmor de Luca, que a
posição do Brasil em favor de Contadora teria de ser mais
explícita.

Fiquei estarrecido com a visão que os americanos têm de
seu direito de intervir, militarmente, em outros países. Eles
vêem isso com a naturalidade de quem troca uma camisa —
afirmou.

O deputado Irajá Rodrigues (PMDB-RS) disse que o
encontro foi "duro" e "franco", e que a maioria dos parlamen-
tares brasileiros ficou com a impressão de que a nova lei de
protecionismo americana irá tirar do Brasil suas condições de
pagar a dívida externa.

Acredito mesmo que eles vão nos levar à moratória.
Eles querem impedir nossas exportações de calçados, produtostêxteis e siderúrgicos, alegando que seus operários estão ficando
desempregados. O incrível é que defendem isso aogra, porqueem novembro terão eleições parlamentares — disse Irajá
Rodrigues.

Em sua intervenção, o deputado João Gilberto afirmou,
em tom enérgico, que o governo brasileiro não poderia atender
a seus interesses eleitorais e aos banqueiros credores ao mesmo
tempo.

Se eles querem atender a seus eleitores desemprega-
dos, que peçam ao governo americano uma anistia para a nossa
dívida.

O deputado Ulysses Guimarães encerrou a reunião, depois
de duas horas, citando o presidente Tancredo Neves, de que a
dívida externa brasileira não seria paga com o sacrifício do
povo, e afirmando que isso não era apenas uma figura de
retórica.

Os países devedores do continente têm feito ingentes
esforços para honrar seus compromissos externos. Impõe-se,-^
entretanto, que os países credores reconheçam sua parcela de
responsabilidade por essa situação de crise, e que passem,
conjuntamente com os devedores, a buscar meios de superá-la,
firmou o deputado Ulysses Guimarães, mais tarde, ao saudar
seu colega americano durante o almoço na Câmara dos Depu-
tados.

Em reunião reservada que durou menos de uma hora, os
deputados americanos voltaram a se reunir, à tarde, com o.
ministro da Fazenda, Dilson Funaro. O ministro da Fazenda
considerou o encontro "extremamente positivo e interessante",
porque se voltou a discutir, agora com profundidade, as "
relações de comércio exterior. Novamente, Funaro ressaltou -
que "não podemos divorciar, como muitas vezes os americanas' ^
fazem, o problema do comércio e os juros, porque estão
intimamente relacionados". Segundo ele, a causa principal dos
problemas são os juros altos.

Se o país devedor tivesse juros possíveis de serem'l"'
pagos, não transferissem tanto a poupança dos países devedo-
res, o comércio estaria bem maior, tanto para eles como para
nós — declarou Funaro. x

Sobre o novo projeto de comércio exterior que está sendo
elaborado pelo Congresso americano, Funaro disse que o Brasil
espera que não sejam criadas novas medidas protecionistas, ja "

que as leis americanas existentes são extremamente rígidas.
Portanto, hoje em dia, aprofundar, tomar estes mecanis-

mos mais rígidos, seria absolutamente desnecessário, afirmou.
A posição brasileira foi comunicada diretamente ao presi-'

dente da comissão que estuda o assunto, deputado Dan
Rostenkowski, presente à reunião. ,

Brasileiro quer reatamento com Cuba

um dos 12 sacerdotes católicos de
idade avançada escolhidos este ano
para representar os apóstolos na tra•
dicional cerimônia da véspera da cru-
xificação. A cerimônia foi na basílica
de São João Latrão. Antes, o papa
havia celebrado missa de crisma em
São Pedro

Atentados
Pelo menos 22 pessoas ficaram feri-

das, três delas gravemente, em conse-
qüência da série de explosões ocorridas
ontem em frente ao comando geral da
polícia na cidade australiana de Melbour-
ne. A primeira explosão, a mais forte,
causou pânico e destruiu vidraças a gran-de distância, além de danificar o prédioda polícia. Foi causada por uma bomba
colocada num carro. As cinco que se
seguiram podem ter sido ocasionadas
pela ignição do combustível de carros
próximos. Nenhuma organização reivin-
dicou ontem o atentado.

Uma explosão no telhado da em-
baixada americana em La Paz, Bolívia,
causou apenas pequenos estragos. Restos
de uma banana de dinamite que teria sido
atirada de um prédio vizinho foram en-
contrados pela polícia.Quatro pessoas morreram e 17
ficaram feridas após a explosão de uma
bomba que praticamente destruiu os dois
andares do restaurante de um hotel na
cidade paquistanesa de Peshawar, pertoda fronteira com o Afeganistão. O res-
taurante era freqüentado sobretudo porrefugiados afegãos.

Salvador — O deputado estadual Carlos Marighella, do
PMDB, defendeu em pronunciamento na Assembléia Legislati-
va o reatamento imediato de relações diplomáticas entre o
Brasil e Cuba, que, segundo ele, é um dos compromissos do
governo da Nova República.

— Esse compromisso precisa ser resgatado já, pois a
opinião pública não entende como o país conserva relações com
regimes racistas como o da África do Sul, enquando o Itamarati
protela o reatamento com o governo socialista de Cuba —
justificou.

O parlamentar retomou recentemente de Cuba, onde
participou de homenagens prestadas ao seu pai, inclusive com a
inauguração de mais uma escola no interior do país cora o nome
do ex-dirigente comunista Carlos Marighella, morto em São
Paulo pelas forças de repressão aos movimentos de guerrilha
urbana.

Coronel haitiano fica

chocado com prisão e

passa o dia recolhido
Recife — O ex-chefe de polícia do Haiti, coronel Albert

Pierre, ficou chocado ao saber pela televisão, anteontem, na
ilha de Fernando de Noronha, que o governo brasileiro resolveu
decretar sua prisão preventiva a partir da próxima terça-feira.
Ontem, ele não saiu do quarto do hotel militar da ilha, onde
está hospedado em companhia da mulher Marie Ange e do
policial Gener Cotim.

Albert Pierre, braço direito do ex-ditador do Haiti, Jean-
Claude Duvalier, ao contrário do que vinha fazendo todos os
dias, não foi à praia e sequer saiu do hotel para tomar banho de
sol. Alguns funcionários do governo no local informaram por
telefone que o policial ficou visivelmente contrariado ao saber
da decisão do ministro Paulo Brossard.

Como a notícia da decisão do governo brasileiro só chegou
a Fernando de Noronha pela televisão — os três haitianos estão
confinados há um mês no local, depois de terem pedido asilo na
embaixada brasileira no Haiti —, o governador da ilha, coronel
Ivanildo Teles Sirotheaou, afirmou ontem que nada tinha
recebido de oficial sobre o embarque dos haitianos para
Brasília, onde ficarão presos em uma cela da Polícia Federal.

— O reatamento de relações do Brasil com Cuba é uma - au
grande aspiração do povo brasileiro, é o reconhecimento de que' -'
há uma sociedade justa e socialista construída na América
Latina — afirmou o deputado em seu discurso.

O deputado Carlos Marighella, que é também membro da .
Associação José Marti, na Bahia, acrescentou que o Brasil tem
a obrigação de se autalizar e atender aos interesses nacionais,"nos quais se insere a retomada de relações diplomáticas com
Cuba".

O parlamentar, que está trabalhando na organização de
um ato público na Bahia pelo reatamento com o governo de
Fidel Castro, a ser promovido pela Associação José Marti,
afirmou que "não se pode mais tolerar a postura hesitante do
governo federal era relação ao imediato restabelecimento de
intercâmbio cultural, diplomático e econômico com Cuba".

Braço armado do PC douU\),

Chile assume autoria

de onda de atentados
Santiago — A Frente Patriótica Manuel Rodriguez, acusa-

da pelo governo de ser o braço armado do Partido Comunista - ¦
chileno, assumiu a autoria de uma onda de atentados na capital
e nas cidades de Valparaiso e Concepción. Em Valparaiso, três
ônibus foram incendiados antes da chegada do presidente
general Augusto Pinochet, que assistiu a uma palestra do vice-
almirante Pablo Wunderlich sobre o desenvolvimento da re-_
gião.

No centro de Santiago, um coquetel molotov incendiou um
ônibus, ferindo duas passageiras — uma mulher de 26 anos e sua •
filha de três. Outras bombas explodiram, sem causar vítimas, no
Monumento à Aviação, no Departamento de Obras do bairro
de La Florida, perto do presídio e em duas ruas do setor sul da
capital. Em Concepción houve explosões na companhia de
eletricidade e no escritório da empresa estatal de carvão.

A mulher de Pinochet, Lúcia Hiriart, disse que seu marido
está disposto a deixar a Presidência em 1989, se o povo não
aceitá-lo mais. De acordo com a Constituição aprovada em
plebiscito há seis anos, o "governo de transição" de Pinochet
(que está no poder desde o golpe de 1973) termina naquele ano.
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Reciclagem do Petróleo

HP ODOS os setores da vida nacional encontram-se
A imersos em velozes processos de reciclagem.

Santuários como a Conta-Movimento do Banco do
Brasil foram derrubados, em benefício da emergência
de um sistema de controle dos gastos públicos mais
rigoroso; a correção monetária foi quase totalmente
banida do sistema financeiro; as empresas privadas
modificam seu sistema de faturamento a prazo para se
enquadrar na realidade do cruzado e numa economia
sem horizontes de inflação em espiral. Mas, o que foi
feito até agora, de estruturalmente importante, quan-
do se trata do petróleo?

Ao longo das décadas os brasileiros acostuma-
ram-se a conviver com a Petrobrás como um monopó-
lio sagrado, e digeriram com resignação os altos
custos da energia baseada no petróleo. Não tínhamos
muitas escolhas ao sermos apanhados de surpresa
pelo salto nos preços do barril de óleo cru no início da
década de 70, quando passaram de US$ 2,70 para
US$ 12,92 por volta de 1973/74.

O Oriente Médio, ao se engolfar na guerra entre
o Irã e o Iraque, que cortou do consumo cerca de seis
milhões de barris/dia, encarregou-se de empurrar as
cotações do barril para o recorde de 37 dólares em
1980. Refletindo a incerta situação internacional,
mergulhamos no programa alternativo do álcool, a
custos subsidiados, e na exploração da plataforma, de
onde o óleo vem sendo extraído em proporções
crescentes, a grandes profundidades.

Segundo o presidente da Petrobrás, nosso custo
médio por barril, considerando-se todo o complexo
de extração e transporte, fica em torno dos 14 a 15
dólares, o que já nos situa ligeiramente acima da
tendência dos preços internacionais, se estes se estabi-
lizarem por volta dos US$ 13.

Ninguém pode se sentir seguro quanto aos supri-
mentos internacionais do cru, dada a alta volatilidade
política da maior região produtora mundial (lem-
brem-se do que está ocorrendo agora com a Líbia e da
carga de riscos do mundo árabe em geral). Mas,
ignorar que o equilíbrio entre a oferta e a procura foi
rompido definitivamente e por um período longo de
tempo, seria também enterrar a cabeça na areia.

O mundo moderno saltou sobre as barreiras à
exploração do gás de Tyumen, tem poços gigantescos
tamponados na Nigéria, no Afeganistão, no norte da
África, e a guerra entre o Irã e o Iraque não pode
durar para sempre. Portanto, o quadro, numa foto
instantânea, é confirmadamente de oferta maior que
a procura. Só um ajustamento político, onde desem-
penhará um peso interessante o Mar do Norte,
poderia forçar uma estabilização das cotações por
volta dos US$ 20 por barril. E, mesmo assim, em
termos precários, pois os mercados futuros estão
dispostos a derrubar as cotações do petróleo-papel ao
menor sopro do vento. Ninguém quer, hoje, receber

mercadoria física good for deüvery na liquidação de
contratos: um petroleiro carregado é, nestes dias, um
pesadelo para um operador igual a um elefante
branco. Sobre a água, o petróleo flutua, mas seus
preços afundam como chumbo.

O que fazer, nessa conjuntura, para transferir os
benefícios ao brasileiro que consome? A primeira
medida seria certamente reestudar as prioridades dos
investimentos da Petrobrás. Esta empresa estatal,
sozinha, pesa com cerca de um terço do total dos
investimentos previstos na área da SEST. Seria um
crime cortar o desenvolvimento da Petrobrás onde a
empresa ganhou eficiência operacional e níveis de
produtividade internacionais, sobretudo em águas
profundas. Mas uma coisa é reduzir o ritmo da
produção, e outra, muito diferente, é desacelerar a
prospecção.

Para que o Brasil afinal atue de maneira inteli-
gente no delicado terreno da energia, este país precisa
convencer-se de que amadureceu no processo decisó-
rio, e não pode emocionar-se com ondas de pseudo-
nacionalismo. A Petrobrás não pode colocar seus
interesses acima dos interesses estratégicos do Brasil,
definitivamente.

Uma estratégia sadia neste momento procuraria
tirar proveito de todos os fatores favoráveis num
universo de superoferta. As sobras de gás que existem
no norte da África poderiam perfeitamente ser usadas
para o abastecimento do Centro-Sul mediante a
formação de grandes consórcios, envolvendo constru-
toras nacionais que já adquiriram suficiente experiên-
cia no exterior em joint-ventures. Manteríamos, as-
sim, um bom ritmo de exploração para aumentar as
nossas reservas do cru, preparando o país para
responder à altura à nova crise que virá inevitável-
mente no horizontè da década de 90, ou pouco além
da virada do século. É preciso não esquecer que para
cada ponto percentual de crescimento do produto
corresponde um crescimento paralelo na demanda de
energia, e isto é o que já estamos assistindo com o
aumento na pressão sobre os fornecimentos da Petro-
brás para consumo doméstico de diesel e combustíveis
ou derivados em geral.

Num país de cidades estranguladas, não pode-
mos nos dar ao luxo de queimar álcool subsidiado
para superlotarmos as ruas com automóveis. Este é
outro ponto a ser revisto com urgência. Os tabus que
foram criados na época da falta de óleo têm que ser
incinerados de vez em benefício geral. A indústria
que se beneficia do Proálcool, se tiver velocidade e
capacidade de adaptação, poderá voltar-se para um
"trade" crescente com os exportadores de petróleo,
em benefício das nossas exportações estratégicas e de
uma equação mais racional para o consumo de
energia.

Meia-Volta no Deserto

NO 
misterioso tabuleiro do Oriente Médio, as

peças continuam a mover-se de um modo que
pode escapar ao entendimento do observador despre-
venido. O último lance surpreendente nesse xadrez
milenar é a tentativa do Iraque de aproximar-se de
Israel, a ponto de solicitar-lhe (obviamente que em
caráter sigiloso) ajuda em armas e assistência técnica
para a guerra infindável com o Irã.

Pode ser um completo "nonsense" 
para quem se

lembra que, há apenas seis anos, a aviação israelense
bombardeava e destruía as centrais atômicas do
Iraque. Mas no Oriente Médio, sempre há espaço
para uma barganha; e o que mais perturba o Iraque,
no momento, é a pressão dos fanáticos do Irã:
Khomeiny não morre, seus exércitos continuam a
avançar por mais que sejam dizimados; e nas últimas
escaramuças, que terminaram com a conquista pelo
Irã da península de Faw, os generais iranianos mos-
traram até uma sofisticação estratégica que não lhes é
habitual. Com isto, o Kuwait já se sente ameaçado; e
os Estados Unidos fizeram saber a Teerã que não
concordarão com expansionismos nesta direção.

A atitude soviética, como sempre, é um prodígio
de ambigüidade: a URSS tem sido o principal forne-
cedor de armamentos ao Iraque; mas agora fornece
também para o Irã. Segundo se afirma, Mikhail
Gorbachev está muito interessado em que o Irã
desista de ajudar os rebeldes afegãos; em troca dessa
desistência, a URSS concordaria em negociar a sua

retirada do Afeganistão, deixando atrás de si um
regime que não lhe fosse hostil.

O Iraque defende-se como pode, prejudicado
pela queda nos rendimentos do petróleo. Além de
modificar por completo sua atitude face ao "inimigo

sionista", aproximou-se muito do Egito de Mubarak,
que tinha na conta de "renegado". O Egito tem
ajudado o Iraque, porque também teme como a peste
o "fundamentalismo" muçulmano dos khomeinistas.

Todo este cenário apenas deixa à mostra o
amadorismo da estratégia brasileira quando resolve-
mos dar as costas a Israel e abraçar o "mundo árabe".
Essa mudança na nossa tradição diplomática está
ligada à Presidência "imperial" do Sr Ernesto Geisel,
que, egresso da Petrobrás, só enxergava à sua frente o
petróleo e seus derivados. Partimos para o ominoso
voto "anti-sionista" na ONU; e demos uma ênfase
absurda a um "mundo árabe" que é, como se vê, uma
ficção — ou um espelho partido (e que, ainda que não
fosse, sempre se guardou de investir por aqui, prefe-
rindo colocar o seu dinheiro em ações mais altas).

O Brasil chegou a interromper o seu diálogo com
Israel, país a que nos ligam laços culturais antigos e
profundos; e foi recompensado pelo Iraque com a
perda do famoso poço de Majnoon. Deixamos de
aproveitar a tecnologia e a experiência israelense em
diversos setores; e acabamos mais realistas do que o
rei, a julgar pela atual postura do Iraque em relação a
Israel. Saberemos tirar dos fatos as deduções apro-
priadas?

PC Hamletiano

F\ O programa do PCB pelo rádio e pela televisão
U em cadeia nacional, o saldo foi a prova de que o
Brasil já vive como um regime democrático. E
normalmente, porque a opinião pública nem estra-
nhou o episódio. O esforço de produzir um programa
diferente não conseguiu se destacar.

Afinal, o Partido Comunista não tem novidades
a oferecer. Predominou na montagem das seqüências,
com depoimentos de intelectuais e simpatizantes, um
toque de nostalgia com as cenas do breve passado de
vida legal que o PCB não soube e não mereceu
manter. Para ser um documentário completo, faltou a
seqüência dos erros irreparáveis: o sectarismo, a
intolerância, a incapacidade de conviver com outras
tendências políticas.

O PCB até hoje não foi capaz de reconhecer os
seus erros capitais, de se arrepender e muito menos
de se redimir deles por um novo comportamento.
Errou gravemente em 1935, com um levante armado
que procura justificar apresentando a conseqüência
da insensatez como a sua causa. Ajudou, não a evitar,
mas a precipitar a ditadura de 37. Veio para a
legalidade em 1945 e não soube merecê-la. A intole-
rância o segregou e, isolado, mais uma vez o irrealis-
mo teórico incorreu em erro de avaliação política:

O quinto cavaleiro

Cartas

pediu a renúncia de um governo legítimo e chegou à
insensatez do Manifesto de Agosto para os anos 50.

No decênio seguinte cedeu ao oportunismo fatal:
empenhou-se na restauração do presidencialismo e
escolheu a via burocrática para se instalar nos escani-
nhos da burocracia. Ajudou a preparar a crise de 64
com a retórica da agitação inconseqüente. E reapare-
ceu agora, não pelos seus méritos mas pela natureza
democrática do regime em transformação, como se
não devesse amplas, consistentes e claras explicações
à sociedade. Não as apresentou; porém.

O problema — político e ético — que consome o
PCB é insolúvel. Ser ou não ser um partido compro-
metido com a democracia não é uma questão que se
resolva através de imagens. O compromisso democrá-
tico, como o entendem e praticam as correntes de
convicção liberal e a esquerda liberta dos dogmas
marxistas, é incompatível com a metodologia dos
PCs: admitir o pluripartidarismo e todas as conse-
qüências implícitas na alternância do poder por via
eleitoral. Mais do que admitir, teria que provar. Mas
para isto o risco não seria dele, e sim dos demais. Esta
oportunidade, portanto, jamais lhe seria dada a título
experimental.

Comunhão de vida
Vivemos numa sociedade que aceita,

inventa e consome atrativos sexuais! In-
centivamos inadvertidamente a causa
biológica da gravidez e depois condena-
mos o resultado inevitável! As estatísticas
que aí estão não são de espantar: anima-
mos meninas a conviverem cedo demais
com adolescentes...

Numa sociedade que autoriza e quase
força seus componentes a situações extra-
conjugais, é fatal que haja uma grande
proporção de ilegitimidade. Àqueles que
afirmam que reprimir a literatura imoral
é privar a liberdade, a pergunta: "Não
acham que falar sobre direitos humanos e
colocar essa matéria degradante diante
dos jovens é como o diabo citar a Bí-
blia?"

Pressentindo que novos ares bafejam
sobre a sociedade brasileira, famílias ali-
cerçadas num sadio matrimônio estarão
orientando seus filhos para uma paterni-
dade responsável — desejo ressaltar o
caráter altamente educativo e orientador
de um jornal editado pelo Regional Leste
II da CNBB, a sua constante preocupa-
ção em divulgar atos de abnegação huma-
na e a variedade de assuntos da Igreja
missionária, aos olhos da juventude idea/
lista e generosa abrem novos e mais
amplos horizontes. Podemos prever a
influência cultural-religiosa que esse jor-
nal teria sobre o segmento jovem da
sociedade.

O jornal Lar Católico (Rua Espírito
Santo 1059, sala 901 — telefone 224-
6521, Belo Horizonte), com seu entusias-
mo e sólida doutrina cristã, pode ser um
canal coerente que influenciará a família
brasileira a retomar a missão a uma
íntima comunhão de vida e de amor
conjugai no lar, na sociedade c na Igreja!
Fausto Pereira Fagundes — Belo Hori-
zonte.

Estatais
As medidas que o Governo Sarney

tomou quanto às estatais vieram em boa
hora. É realmente necessário acabar com
as mordomias das estatais. Cada diretor
de estatal tem que ter a consciência que
estão gastando o dinheiro dos poucos
brasileiros que pagam Imposto de Renda.
Portanto, este dinheiro tem que ser admi-
nistrado com eficiência.

Quanto às pessoas que ganham todo o
mês o seu salário estatal sem nunca ter
aparecido no emprego, quero saber do
Presidente Sarney quando é que elas vão
ser despedidas? A começar pela gráfica
do Congresso... Presidente, também que-
remos ser fiscais contra o empreguismo
que torna as empresas ineficientes e não
competitivas. Vamos acabar com este
paternalismo que tolhe a iniciativa das
pessoas. Martha Leal — Rio de Janeiro.

Abastecimento
O Governo Sarney acaba de resolver,

de forma espetacular e brilhante, os pro-
blemas do custo dos gêneros alimentícios
— hortigranjeiros, cereais, carnes e enla-
tados, permitindo aos consumidores não
somente a sua aquisição em condições
justas e razoáveis, mas também a fixação
dos preços durante um certo período,
cuja variação imprevisível e desequilibra-
da transtornava os orçamentos privados.
Agora, cabe ao Governo assegurar esse
abastecimento de forma quantitativa, fa-
cilitando aos grandes Centros consumido-
res de tudo o que necessita ou deseja para
o seu consumo quotidiano.

Em nosso governo, respeitadas as
devidas proporções, no antigo Distrito
Federal, nada faltou e nada subiu, em
matéria de hortigranjeiros, cereais, carne
e demais alimentos. Por quê? O Governo
local prestigiava, amparava c protegia,
por todos os meios, qualquer iniciativa
para a criação de hortas, granjas, propor-
cionando incentivos de toda a natureza,
começando com a criação de cooperati-
vas agrícolas na zona rural do Estado,
para o fim de distribuir sementes, adubos
e dar a assistência técnica de agrônomos
que agiam juntos às organizações agrico-
Ias. Esta política deu tal resultado que
chegamos a ter excedentes de alguns
produtos, como tomates e quiabos, que
foram expedidos para Juiz de Fora e
outras localidades carentes. Mas, obvia-
mente, essa produção local não dava e
não chegava para atender às demandas
do mercado, necessitando de recorrer aos
grandes centros produtores (S. Paulo e
Minas), para suprir o Rio.

Apelamos, então, para os serviços de
transportes federais, isto é, para as ferro-
vias, para a via marítima e, em casos
excepcionais, para o transporte aéreo.
Ora, o transporte rodoviário, além de
precário, variável e insuficiente, é caro e
sujeito a várias contingências, de encheu-
tes, grandes chuvas, falta de combustível
e de greves, como aconteceu de S. Paulo

para o Rio, com a incrível parada e
insólita obstrução nas rodovias; enquanto
que o transporte ferroviário é mais bara-
to, seguro, infalível e com uma capacida-
de de transporte muito maior, pois uma
locomotiva pode trazer cerca 40 vagões
de alimentos, de uma só viagem, repre-
sentando assim várias centenas de cami-
nhões a preço de gasolina.

Assim que se resolvia o assunto, além
das medidas técnicas adequadas. O pro-
blema residia, portanto, em A) produ-
ção, B) transporte e armazenagem, C)
distribuição.

Para uma produção racional, cabe aos
Estados, por seus governos, a execução
dos respectivos planos — S. Paulo, Mi-
nas, Paraná e Rio Grande do Sul, lidera-
dos pelo governo central, interessando os
seus ministros da Agricultura, dos Trans-
portes, Planejamento e Finanças.

Para o transporte ferroviário, as dire-
ções respectivas deverão criar as compo-
sições de víveres, mantendo para as mes-
mas uma prioridade de trânsito, sobre
todas as outras composições de passagei-
ros ou de carga, seja qual for, de modo a
manter um horário de chegada aos cen-
tros consumidores, em tempo certo e
diário para o trem de víveres, descarre-
gando em estação certa (S. Diogo), ali
descarregando para os caminhões dos
mercados, dos supermercados, das feiras-
livres e, talvez, dos próprios caminhões
feiras de venda direta ao público. Mas,
tudo isto acabou. Os caminhões feiras, do
produtor ao público, acabaram, absorvi-
dos pela politicagem local que os tornava
verdadeiros empórios, fixos, permanen-
tes e em lugares privilegiados.

Com tais soluções que interessam aos
organismos do Ministério da Agricultura,
e das Secretarias de Agricultura nos Esta-
dos, os Ministérios de Planejamento e de
Transportes, e por que não o da Fazenda
para os incentivos indispensáveis, penso,
terá o Governo Sarney completado a sua
grande obra. Vale a pena recordar que
em Paris, a Capital central da França,
país que não produz hortigranjeiros, com
uma vasta população fixa e uma oscilante
de cerca de 2 milhões flutuantes, nada
falta em matéria de abastecimento, em
qualquer época do ano, comendo-se os-
tras, lagostas, peixes e frutas em qualquer
dia, porque Paris mantém o trem das
ostras, o avião dos peixes e das sardinhas,
do mesmo modo que Madri, cidade cen-
trai. Situada a mais de 800 metros de
altura, permite que se coma a melhor
ostra da Europa. — E, aqui? A. Mendes
de Moraes — Rio de Janeiro.

Indignação
Em nome da Cúria Metropolitana de

São Paulo e das comunidades católicas de
São Paulo, fazemos chegar a esse jornal
os veementes protestos de indignação
sobre a notícia publicada no JORNAL
DO BRASIL do dia 19/3/86, sob o título
Mal-entendido.

A Igreja de São Paulo se sentiu ofen-
dida na pessoa do Cardeal D. Paulo
Evarista Arns, que maldosamente é cita-
do na notícia. Trata-se de insinuação
inverídica, indigna e aviltante. Mons.
Sérgio Conrado, vigário geral da Pastoral
da Arquidiocese — São Paulo.

nenhum momento da entrevista falou-sc
em União Soviética;
3.3) nunca fiz um cruzeiro de volta ao
mundo no Queen Elizabeth; fiz uma vez a
viagem Rio — Nova Iorque;
3.4) não disse que Roma, Paris e Nova
Iorque são o "lindo-óbvio", conforme
publicado, entre aspas,

— A repórter entregou-me para ler
previamente três laudas datilografadas,
pedindo reserva; a matéria, depois intei-
ramente desvirtuada, não foi assinada.

— Finalizando, se a atendi "com atra-
so", isto deve-se ao fato de que a repórter
chegou para a entrevista 30 minutos antes
da hora marcada. Vivi Nabuco — Rio de
Janeiro.
A luta das mulheres

JORNAL DO BRASIL publicou,
na edição del6/3/86, entrevista do ex-
secretário-geral do PCB, Luiz Carlos
Prestes, criticando asperamente o progra-
ma econômico do governo Sarney e agre-
dindo gratuitamente as mulheres que, de
papel e lápis na mão, controlam os pre-
ços, fiscalizam as tabelas e ajudam o
Brasil a acabar com o fantasma da in-
fiação.

As críticas ao pacotão já eram espera-
das. Prestes e seu novo aliado, o Govcr-
nador Leonel Brizola, há muito que de-
fendem a triste teoria do quanto pior,
melhor. Os dois, para sobreviver politiçá-
mente, precisam do caos. Sendo assim, é
mais do que evidente que eles não podem
estar satisfeitos com um programa capaz
de pôr o Brasil nos eixos. Louvo apenas a
sinceridade de Prestes, que não esconde
estar torcendo contra. Acho apenas es-
tranho que um político que se arroga o
direito de intitular-se "líder de massas"
fique abertamente contra a opinião públi-
ca e mais: que não tenha sido capaz de
descobrir que a maior importância do
pacote econômico foi justamente a de
contribuir para a politização do povo e
para dar espaço a esse mesmo povo, que
agora participa também das ações do
governo.

Mas, se a entrevista era até esperada,
a agressão às mulheres brasileiras e intei-
ramente gratuita e descabida. Ao falar
nas mal-amadas do Lacerda, o Sr. Luiz
Carlos Prestes mostrou apenas seu desço-
nhecimento total da participação das mu-
lheres na vida pública do país. E eu, que
em 1969 tive meu mandato cassado por
ser também um "mal-amado", e por isso
mesmo ter participado das lutas de Lacer-
da, primeiro como líder de seu governo
na Assembléia e depois, também ao lado
de Juscelino, na Frente Ampla, venho
agora hipotecar a mais irrestrita solidarie-
dade a todas as que lutam há tantos anos
pelas liberdades, pela democracia, pela
moralização da atividade política e, so-
bretudo, por um Brasil livre e austero.
Por um Brasil sem inflação, onde todos
possam viver dignamente e onde todos,
inclusive o Sr. Luiz Carlos Prestes, te-
nham sempre o direito de expressar livre-
mente suas idéias. Mesmo que sejam
idéias tolas como essa, mesmo que sejam
ofensas gratuitas como as que fez às
mulheres trabalhadoras e vigilantes do
Brasil. Mauro Magalhães — Rio de Ja-
neiro.

Bolatex
Solicito retificação de entrevista con-

cedida no dia 13/03/86 e publicada no dia
17/03 conforme abaixo especifico:

1) — O faturamento anual de nossa
empresa não é Cz$ 700 mil mas sim CzS

mil 700 mil aproximadamente.
2) — Não afirmei categoricamente

que Lojas Brasileiras estavam impondo
condições piores que as congêneres do
ramo, mas, sim, que em contato com
outras pessoas soube das imposições que
a mesma estava impondo a seus fornece-
dores, que seriam piores do que de outras
empresas. José Goulart Lozano, sócio
gerente da Bolatex Ltda — Duque de
Caxias (RJ).

Cidade de Tiradentes Frase
Com referência ao publicado hoje

(26.3) na seção de Turismo do Caderno
B, informo:

— Dei, há alguns dias, uma entrevista
sobre a cidade de Tiradentes à repórter
Beatriz Horta.

— Para minha surpresa, da entrevista
publicada não constava nada do que eu
havia dito sobre Tiradentes; os dados a
respeito da cidade saíram em uma maté-
ria ao lado, assinada por José Guilherme
Araújo.

— Em contrapartida, foram publicadas
como minhas diversas afirmações, que
retifico abaixo:
3.1) não disse que nunca trabalhei por-
que, tendo trabalhado, não haveria razão
para omiti-lo;
3.2) não disse que nunca fui nem tenho
curiosidade de ir à União Soviética e a
Cuba, porque fui a ambas — aliás, em

Lendo o editorial Erro Crasso —
página 10, edição de 26/2/86. fiquei con-
fuso — não quanto ao texto, quanto ao
crime. Aprendi que fora Joseph Fouche
Chefe de Polícia de Napoleáo; o autor da
conhecida frase; depois o Professor Paulo
Rónai, com o seu maravilhoso Dicionário
de Citações, disse que não, que quem a
pronunciou primeiro foi um certo Antòi?
ne La Muerte. Uma dúvida entre dois e
de matar, entre três nem falar. Mas
aconteceu, pois vem agora o .11? e a
atribui a Tallèyrand, o homem do "é o
começo do fim". Joaquim Leitão — Rio
de Janeiro.
As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parle entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legi-
vel e endereço que permita confirmação
prévia.
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Cruzada desafiante

Marcello Averbug

\ CERTOU o Governo em mobilizar o país para um
x\. esforço concentrado de combate à inflação. E, sobretudo,
acertou ao pautar esse esforço fora de duas propostas aparente-
mente antagônicas, mas gêmeas em sua falácia. Uma, já antiga,
só imagina a redução da taxa inflacionária mediante expedientes"recessivos, de insuportável custo social. A outra, mais recente,
reza que a simples retomada do crescimento econômico seria
suficiente para abrandar a inflação, pressuposto desmentido
pelos acontecimentos dos últimos meses.

Optou-se por uma política em que o desenvolvimento não
foi relegado, ao mesmo tempo que a inflação passou a ser
encarada como inimigo digno de respeito. Em contraste com os
métodos da velha república, há demonstrações de cuidado em
evitar ingredientes recessivos e concentradores de renda, no
que, aliás, difere de outras experiências contemporâneas, como
as de Israel e Argentina.

Ainda é cedo para avaliar se o plano é suficientemente
eficaz e completo. Mas um fato é inegável: possui o mérito de
tentar erradicar mecanismos realimentadores do processo infla-
cionário e que impediam seu retrocesso. O mero anúncio
antecipado da correção monetária do mês seguinte, como
ocorria no passado, definia o patamar mínimo da elevação de
preços posterior. Era comum indústrias e estabelecimentos
comerciais reajustarem seus preços alguns pontos percentuais
acima da correção anunciada, embora esses números não
guardassem relação com sua estrutura de custos. Assim, agrega-
va-se à inflação um teor especulativo que tendia a ser crescente.

Deixando de lado os elogios, gostaria de destacar dois
aspectos preocupantes da reforma. O primeiro diz respeito aos
salários: a solução encontrada preserva o seu valor real médio
do semestre anterior, porém consolida a perda histórica do seu
poder de compra. Essa perda é representada pela diferença
entre o valor real máximo do salário (isto é, aquele alcançado
no mês em que era reajustado) e o valor real médio do semestre
correspondente.

O fato de manter-se congelado o novo salário decretado
para março retirou a possibilidade de o assalariado voltar a
atingir o pico de sua renda real. Na verdade, esse pico
correspondia ao que ele deveria ganhar sempre, se não houves-
se inflação, ou à sua "renda justa". Os reajustes, quando os

índices inflacionários atingirem 20%, apenas restabelecerão o
poder aquisitivo de março 1986.

Outro aspecto preocupante refere-se aos preços agrícolas.
O custo da alimentação tem figurado entre os principais
responsáveis pelos aumentos no custo de vida, o que evidencia o
relevante papel que a agropecuária desempenha no combate à
inflação. Este é um dos setores na economia mais sujeito às leis
de mercado, sendo inexorável uma alta de preços em caso de
insuficiência de oferta.

Acontece que a oferta agrícola no Brasil é por demais
vulnerável a fatores climáticos e geográficos, dificultando ura
fluxo programável de alimentos e matérias-primas, ao contrário
do que sucede na indústria. Havendo uma safra escassa,
associada ao congelamento de preços, os produtores rurais
sofrerão brutal queda de renda, a não ser que o mecanismo de
preços mínimos seja estendido a todos os produtos e regiões.
Ora, facilmente depreende-se o montante gigantesco de recur-
sos demandados por essa alternativa. A outra maneira de
preservar a renda do agricultor, em caso de quebra de safra,
seria mediante elevação dos preços, o que representaria a
própria ruína do plano inaugurado em 28 de fevereiro.

A única forma de fugir a esse dilema perverso é incluir,
entre as medidas a serem implementadas, uma ação voltada a
eliminar o foco inflacionário representado pela agricultura. Este
é o momento de investir pesado no campo, diminuindo sua
vulnerabilidade aos caprichos da natureza, incrementando a
produtividade da terra e prosseguindo na modernização dos
canais de comercialização e abastecimento. Conforme atestam
exemplos passados, o agricultor brasileiro é receptivo aos
estímulos de mercado, quando deficiências estruturais sócio-
econômicas ou adversidades climáticas e geográficas não atrapa-
lham.

Imagino que os Ministérios da Reforma Agrária e da
Irrigação não foram criados por acaso. Refletem uma priorida-
de que agora se tomou mais oportuna. Com esses ministérios,
mais o da Agricultura, o Banco do Brasil e o Finsocial, dispõe o
Governo dos instrumentos para atuar com finalidades ambicio-
sas, não limitadas ao aumento da produção rural. O equaciona-
mento do desafio agrário fortalecerá as chances de sucesso do
plano antiinflacionário, ao mesmo tempo que proporcionará
maior substância à sua sensibilidade pela redistribuição social da
renda.

Marcello Averbug, economista,
é professor do Departamento de Economia da UFF

Idéias novas

Juarez Bahia

ERA 
Mário de Andrade que costumava dizer que o

passado é lição para se meditar e não para
reproduzir. Mas, a crise de renovação que começamos
a viver desde a eleição de Tancredo Neves, revitalizada
agora pelo Programa de Inflação Zero do Presidente
Sarney, lembra aqueles dez anos que abalaram o Brasil
no século XIX.

Precisamente, entre 1868 e 1878. Foi, talvez, o
período mais notável e mais glorioso num espaço de
cem anos. Entre essa etapa e a atual, cujo marco vem
de 1985, só mesmo os anos JK. Com a diferença,
porém, de que o país amadureceu e de que a história,
como uma árvore frutífera, concorre para reduzir as
circunstâncias do subdesenvolvimento e aumentar os
valores da produção ideológica.

O que houve, afinal, que levou Sílvio Romero a
escrever que 

"quem não viveu esse tempo não conhece
por ter sentido diretamente em si as mais fundas
comoções da alma nacional"? Houve um bando de
idéias novas, um país agitado em busca de horizontes,
a poeira do tempo sacudida ao vento.

Um breve inventário dessa época revela abalos no
catolicismo, na filosofia espiritualista, na autoridade
das instituições monárquicas, no regime servil e no
feudalismo, na vida intelectual onde dominava um
romantismo tão doce quanto enganoso.

As sementes da inquietação nacional no decênio
de 1868 a 1878 vinham de mudanças substanciais na
estrutura econômica. Havia uma revolução na ativida-
de produtiva, as lavouras tradicionais decadentes,
como o algodão, o tabaco e a cana-de-açúcar, cediam
lugar ao café.

Um outro fato relevante dessa mudança histórica
que se dá nos meados do século XIX é a liberação dos
grandes capitais atrelados à escravatura. O Brasil
deixa de ser importador e vendedor de escravos para se
dedicar ao surto econômico que embutia o renascimen-
to agrícola, a remodelação dos costumes e dos hábitos
políticos, culturais.

É nesses anos que declinam as idéias do século
XVIII e criam raízes as idéias que ainda sobreviveriam
no século XX, pelo menos até a Revolução de 30. O
curso da inteligência brasileira, seja na filosofia, na
literatura, na religião, na política ou no comércio é
renovado justamente pelo sopro criador daqueles dez
anos, segue o curso do café.

Ao estudar o desenvolvimento das idéias no
Brasil, Cruz Costa não vacila em dizer que 

"a segunda
metade do século XIX marca o momento de maior
transformação da história brasileira". É essa a fase do
liberalismo democrático e do antagonismo econômito
entre os proprietários de terras e a nova burguesia.

O positivismo, por exemplo, é fruto desse choque
de idéias. Como a Abolição, a República. A participa-
ção do povo se cultiva no questionamento, na crítica,
no trabalho. Os partidos que se consolidam absorvem
estas diretrizes e resistem enquanto são fiéis às idéias
que os geraram.

Aliás, não é outro o papel dos partidos no sistema
democrático. Um papel de representação que no

Estado moderno deriva de um eleitorado numeroso e
de uma variedade de interesses que impõem a organi-
zação. A estrutura partidária é, assim, o canal próprio
das decisões num governo de tipo parlamentar ou num
governo de tipo presidencial, numa república ou numa
monarquia.

Nesta era brasileira em que a certeza substitui a
desconfiança e em que a iniciativa se opõe à dúvida,
trazendo-nos de volta os anos fecundos de meados do
século XIX ou os divertidos anos JK, convém que na
crise de renovação se incluam os partidos, na sua
função prioritária de agentes de idéias.

A crise de renovação é estimulante para qualquer
país que a conduz, mas o mesmo não se pode dizer da
crise partidária. Na primeira, a agitação das idéias
emerge para soluções desejáveis; na segunda, um
bando de idéias novas compromete bandeiras e progra-
mas que se desajustaram òú se desmoralizaram.

Não há crise partidária, contudo, que justifique a
substituição dos partidos por outros canais menos
ortodoxos ou por formas inusitadas de demanda cívica.
Não é bom para uma democracia que os partidos vivam
sem crédito. Nesse caso, para se identificar com as
novas idéias, os partidos também precisam mudar.

Ou mudam ou desaparecem. A história brasileira
dos últimos anos está recheada de exemplos. De
partidos que acabaram por decreto do arbítrio e de
partidos que apenas sobrevivem por compaixão públi-
ca, como o PDS e o PTB. Entre eles, partidos em crise
que tiveram de mudar de roupa ou de nome, sem que
os eleitores chorassem por eles.

A nossa história passada e recente ainda sugere
que o conflito entre uma força individual e uma força
partidária, resultante da máquina, se é fatal para uma
legenda nem sempre dita a falência da organização. De
modo geral, a estrutura do partido resiste ao confron-
to, como um movimento de acomodação de terra após
uma explosão.

Não tem sentido, por isso, o temor dos partidos
em face de uma candidatura, como a do empresário
Antonio Ermírio de Moraes, que extrapola a organiza-
ção para situar-se como conseqüência de idéias novas
que envolvem o país. Nem mesmo o presidente Jânio,
com a sua revolução pelo voto, chegou a decretar a
morte da UDN.

O que acontece é que Ermírio, neste momento,
consubstancia em S. Paulo, melhor que um partido, o
sentimento de renovação. Na chama de sua candidatu-
ra estão acesas as idéias de cidadania, credibilidade,
honestidade, trabalho etc, desencadeadas pelo ato de
Sarney com o cruzado e contra a inflação.

Como em meados do século XIX, os partidos
terão de exercitar a sua capacidade de absorver as
demandas de civismo sem menosprezar as energias,
quase sempre mágicas, que nascem das novas idéias e
são personificadas por figuras dispostas a abrigar
esperanças, repor transparências, que passaram des-
percebidas ou foram conscientemente ignoradas pelos
partidos.

O mistério da cruz

Na verdade, "a cruz faz parte daquele mistério do sofri-
mento que tem acompanhado a humanidade no decorrer de sua
história e haverá de acompanhá-la, podemos estar certos"
(Domcnico Grasso).

Foi São Paulo especialmente quem pôs cm evidência o
vínculo essencial que une a mensagem cristã à cruz. Pregar
Cristo para ele era pregar o Cristo Crucificado. Pois é à luz do
Calvário que se revela o mistério de Jesus e se compreende
plenamente sua missão entre os homens. E a mensagem
evangélica se ilumina a partir do mistério da cruz.

Daí que o fundamento da vida cristã é paixão e martírio. O
caminho do discípulo de Jesus passa necessariamente pela cruz.
Ninguém pode segui-lo sem tomá-la cada dia. Uma vida é
realmente cristã quando é crucificada. A cruz é a realidade
permanente da existência cristã no mundo.

Mas não é ela somente critério para julgar a autenticidade
de uma vida cristã, como para aferir a validade da ação pastoral
e a segurança do caminhar da Igreja, peregrina na terra.

A instauração do Reino de Deus é sempre acompanhada
da dor e do martírio. Porque "na Igreja estão sempre presentes
o mistério da Cruz c o mistério da Ressurreição", como
lembrou o Sínodo. Por isso, é ela a fonte da verdadeira eficácia
da ação pastoral, cuja força não reside nos meios humanos mas
na aparente debilidade de Deus.

Ademais, a Cruz de Cristo é a resposta definitiva ao
problema do mal e à realidade da dor. Porque nos ensina que o
sofrimento vem do homem, de seu pecado. E, mais ainda,
porque revela toda a inefável grandeza de um amor que se
exprime na entrega total e radical aos outros. Por isso, a dor não
é a última palavra. Mas anúncio de redenção e ressurreição.
Certeza de que o sofrimento não é em vão.

De fato, no fundamento de nossa fé está o Cristo Crucifica-
do c Ressuscitado. Mas o Ressuscitado é o Crucificado. Ostenta
cm seu corpo não só a glória de Filho de Deus como as marcas
da Paixão. Daí por que a vida nova que traz aos homens é
inseparável do sofrimento, da renúncia e do martírio. Vivemos
com Ele, quando morremos cada dia. Ressuscitamos com Ele,
quando carregamos na alegria a sua Cruz. A sua Igreja se
renova e fortalece espiritualmente, não quando conta com o
prestígio e os favores deste mundo, mas quando conhece o
sofrimento e o martírio. Ela se enfraquece quando lhe faltam as
dores.

Mas, como adquirir a ciência da cruz? Somente carregan-
do-a e experimentando o seu fardo. Uma das mais notáveis
mulheres de nosso século, pela agudeza de sua inteligência —
foi discípula predileta de Husserl — e por sua experiência
mística, Edith Stein, escrevia poucos dias antes de ser aprisiona-
da e de padecer o martírio na câmara de gás no campo de
extermínio de Auschwitz: "A ciência da Cruz só se adquire
sentindo-lhe todo o peso".

E quem a acolhe na paz interior e na fé é um homem
diferente. É um homem novo. Tinha razão Léon Bloy ao dizer:
"Sofrer passa, mas o ter sofrido não passa". Se os discípulos
enxergaram no Cristo Ressuscitado um outro homem — "seu
aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como
a neve" (Mt 28,3) — foi porque assumiu na Cruz a redenção
humana e o sofrimento do homem.

Dom José Freire Falcão, Arcebispo de Brasília,
ó membro do Secretariado Romano para a União dos Cristãos.

Dom José Freire Falcão

cristão não pode fugir à contemplação da cruz. Porque
V/ "todo o mistério de Cristo é um mistério de ressurreição,
mas também um mistério de morte" (Henri De Lubac). Daí a
"importância e a ccntralidade da Cruz de Jesus Cristo", como
falou o Sínodo Extraordinário dos Bispos (1985).

No entanto, para todo homem a dor é um mal. Como
então aceitar a realidade da cruz, sobretudo num mundo em que
se procura eliminar todo sofrimento? E numa sociedade do
saber científico e da capacidade técnica, como compreender a
sabedoria da cruz, que se manifesta na debilidade humana?

Por outro lado, o que atrai hoje é o ideal de uma vida bem
sucedida do ponto de vista econômico ou político. E a mensa-
gem cristã nos oferece a fraqueza extrema do Crucificado. Não
seria uma alienação inaceitável a pregação da cruz?

Não se pode contudo ignorar que a cruz é o símbolo da
própria vida humana. Pois, não há história sem tentativas c
fracassos, sem avanços e recuos, sem sofrimento c cruz. Na
terra, a dor dá sabor à vida. O sofrimento é fonte de uma alegria
maior. Nem a vida teria interesse se não custasse esforço c luta.

Por outro lado, jamais o homem sofreu tanto e foi tão
brutal a dor na terra. Paradoxalmente, a civilização do bem-
estar, que teme a cruz e procura afastá-la por todos os meios,
com a justificativa da própria eutanásia, é a civilização do
sofrimento imposto pelo egoísmo e a maldade do homem.

? *4%* * '*¦
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Vice: 
peso 

ou contrapeso?

Luiz Orlando Carneiro

G 
humorista Jô Soares apresentava em 1984, no seu
programa semanal, aquele quadro do político que

repelia, com indignação e argumentos impagáveis, mas
irrespondíveis, os conse-
lhos de seus assessores
para que se candidatasse
a "vice". Entre os argu-
mentos havia um defini-
tivo: "Vocês já viram
alguma Avenida Vice-
Presidente Fulano de
Tal? Alguma Praça Vi-
cc-Governador Sicrano?
Ou uma Rua Vice-
Prefeito Beltrano?"

A questão de ser ou não ser "vice" e da importân-
cia do cargo na composição das chapas para as eleições
majoritárias voltou à ordem do dia com o próximo
pleito de novembro, tendo era vista, sobretudo, a
reversão de expectativas em São Paulo, provocada pela
forte candidatura por sobre os partidos de Antônio
Ermírio de Moraes e, em escala menor, no Rio, onde a
escolha de um vice para o candidato do PMDB passou
a ser considerada vital para a derrubada, nas urnas, de
Brizola e de seu PDT.

A escolha de candidatos a vice, considerados de
peso ou populares, para compor chapas à Presidência
ou aos governos estaduais tem sido, ao longo da

história política do país, nos últimos 40 anos, um fator
decisivo para a eleição de presidentes e governadores?

A pergunta merece, em geral, uma resposta
negativa de políticos velhos e moços, alguns hoje no
poder, deixando-se de lado, evidentemente, os 17 anos
de escolha indireta de governadores e os vinte e dois de
presidentes — embora, neste último caso, tenha de se
considerar atípica a eleição indireta de Tancredo Neves
e de seu vice José Sarney.

José Linhares (que é nome de rua no Leblon) não
foi, como muitos jovens pensam, vice-presidente da
República. Foi, como presidente do STF, detentor do
mandato-tampão entre a queda de Vargas, em outubro
de 1945, e a posse do general Dutra, em 31 de janeiro
de 1946. Vargas voltou ao poder, pelo voto direto, em
1950, e o vice-presidente eleito, Café Filho, teve só 200
mil votos a mais do que Odilon Braga, companheiro de
chapa do Brigadeiro Eduardo Gomes. Com o suicídio
de Vargas, em agosto de 1954, Café Filho ascendeu à
Presidência, e foi vítima de um ataque cardíaco que
apressou o movimento militar de 11 de novembro de
1955, com o general Lott garantindo a posse do
presidente e do vice eleitos — Juscelino Kubitschek e
João Goulart. "Jango" seria eleito vice, novamente,
não como companheiro de chapa do general Lott, mas
ao lado de Jânio Quadros, que teve 5,6 milhões de
votos a mais que o general, enquanto Milton Campos
(prejudicado pela chapa pirata "Jan-Jan") perdeu para
o líder petebista por pouco mais de 300 mil votos.
Apesar do Populismo janguista, Jânio venceria as
eleições de 1960 com ou sem a contribuição de Goulart.

O janismo era, então, avassalador. Depois, veio a
renúncia de Quadros, em agosto de 1961, o veto militar
à posse de Goulart na Presidência, sua difícil volta ao
Brasil, com a "saída" do parlamentarismo, e toda
aquela história bem conhecida que culminou em 31 de
março de 1964.

Este pequeno aide-mémoire é para dizer, em
primeiro lugar, que o único vice que parece ter dado
certo no Brasil é o atual Presidente da República, José
Sarney. E o ex-presidente do PDS — hoje feito
presidente de honra do PMDB, e com o qual a opinião
pública está em lua-de-mel — era considerado um vice
fraco, à sombra do todo-poderoso Tancredo Neves, e
foi engolido pelo PMDB de então como um sapo.

Agora, que o ex-vice Sarney impôs-se como o
presidente da Nova República, no plano estadual, no
cenário de São Paulo ou na paisagem do Rio, pro-
curam-se vices para o PMDB, como se vices fortes ou
ricos significassem, necessariamente, o fortalecimento
de candidaturas de cujo êxito o partido já desconfiava
ou passou a desconfiar.

Em São Paulo, o ex-senador Orestcs Quércia
elegeu-se, em 1982, como um "vice forte" para,
aproveitando o ócio do cargo, ter tempo de cimentar
uma sólida base, e ser o candidato natural e "imbati-
vel" à sucessão de Franco Montoro. De repente, o
PMDB lembrou-se de que as urnas nem sempre
refletem os resultados das convenções, e que o perfil de
Quércia provavelmente não é o ideal para enfrentar o
carismático Antônio Ermírio de Moraes, que não

parece muito preocupado em saber quem será seu vice.
O ministro Pazzianotto vem sendo tão pressionado
para ser o "vice salvador" do PMDB paulista que,
também de repente, descobriu-se que o candidato a
governador talvez devesse ser ele mesmo, e não o vice
de Montoro.

No Rio, não se pode garantir que o vice-
governador Darcy Ribeiro passe pelas urnas de novem-
bro como um sósia político de Brizola, embora seja um
intelectual nacionalmente respeitado, esbanjando sem-
pre sua egolatria, e apareça muito como governador em
exercício, dadas as inúmeras viagens do titular ao
Uruguai. O candidato a vice de Nelson Carneiro
(Moreira Franco vem se impondo, tendo em vista a
fraqueza do PFL) será importante, de outro lado, por
causa da "síndrome de Tancredo", já que o senador
Nelson Carneiro está com 76 anos.

Mas há quem defenda a tese de que, desta vez, as
escolhas dos vices serão decisivas. Não apenas nos
casos cinde possa se manifestar a "síndrome de Tancre-
do". E que o povo, depois do "choque heterodoxo",
vem demonstrando entender tanto de economia como
os economistas, e tanto de política como os políticos.
Como Sarney — um ex-vice — está dando certo, a
opinião pública tenderia a levar mais em conta a
indicação dos vices. Até então, não era assim. Poucos
saberão — mesmo a maioria dos parlamentares c dos
jornalistas políticos — recitar, estado por estado, os
nomes dos vice-governadores eleitos em 1982.
Luiz Orlando Carneiro é Diretor do JORNAL DO BRASIL em Brasília

Coisas da politica
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Seu bolso

f~\ Carrcfour, se adaptan-
do aos novos tempos,

vai criar um Conselho de
Clientes. O gerente geral do
supermercado, no Rio,
George Washington, disse
que o objetivo é abrir um
espaço para ouvir sugestões
e reclamações da sua cliente-
Ia. Na prática, o Conselho,

3ue 
vai ser instalado dentro

e 15 dias, será integrado
pelo próprio Washington e
demais gerentes de Departa-
mentos da loja que se reuni-
rão diariamente com 10 a 15
clientes para receber suges-
tões e reclamações.

Empresários repudiam intervenção do 
governo

Música barata
As gravadoras reduziram

em 7% o preço dos discos no
atacado, após a determinação
do governo de congelar seus
preços. Um disco tipo de luxo,'que custava Cz$ 54,30 em janei-
ro, custa agora para as lojas de
varejo CzS 51,60, informou o
assistente comercial da Poly-
gram, Jorge Lopes. Com isto, o
comércio de discos não precisa
exorbitar nos preços ao consu-
midor.

Vendas caem
Os supermercados poderão

ter um faturamento negativo
nas vendas, em março. Antes da
reforma monetária a previsão
de empresários do setor era de
crescimento para este mês. Esta
inversão de expectativa é atri-
buída por eles ao comportamen-
to do consumidor. Com a intro-
dução do cruzado, observaram,
acabou a "volúpia de consumo"
para ganhar da inflação.

Chame a Susep
Ao renovar o seguro de seu

carro, tenha cautela para não
comprar lebre por gato, isto é,
não pagar mais caro por desço-
nhecer que há cobertura mais
barata. 0 seguro simples, con-
tra roubo e incêndio, de um
Volkswagen zero quilômetro,
por exemplo, custa Cz$ 961,20,
mas se incluir o risco de colisão
o prêmio (importância que se
paga pelo seguro) sobe para Cz$
2 mil 403.

Algumas seguradoras estão
se recusando a fazer a cobertura
mais simples, induzindo o con-
sumidor a desembolsar impor-
tância maior. Se isso acontecer
com você, chame a Susep —
Superintendência de Seguros
Privados, um órgão do Ministé-
rio da Fazenda, pelos telefones
231-1352 e 231-2805, no Rio, ou
vá à sua sede, na Rua do Ouvi-
dor, n° 75, ou às delegacias em
São Paulo, Salvador, Belo Hori-
zonte, Belém, Curitiba, Recife,
Porto Alegre, Florianópolis e
Brasília.

Preço máximo
A impressão do

preço máximo ao
consumidor na emba-
lagem ou rótulo de
fábrica de cada pro-
duto —- tal qual ocor-
re hoje nas revistas e
remédios — seria fun-
damental para o en-
raizamento da refor-
ma econômica, consi-
dera o médico Romel
Alves Costa, que vem
liderando um movi-
mento para a fixação
do preço máximo ao

consumidor pelas in-
dústrias.

Simples, funda-
mental, possível e
prática a idéia de Ro-
mel. Os valores se-
riam diferenciados
nas embalagens em
função da distância
entre o ponto de fa-
bricação e os de con-
sumo. Ex: Produto X
fabricado no Rio:

Preço máximo ao
consumidor — RJ,
ES, SP, MG - Cz$

8,00; GO, DF, MT-
CzS 8,20; AM, AC,
RO, PA - CzS 8,90;
PR. SC, RS - Cz$
8,10.,

É mais fácil ao
governo controlar
300 fábricas do que 3
mil pontos de vendas,
poaendo, inclusive,
estender a fiscaliza-
ção à qualidade e ao
peso de cada produtoe controlanao com
mais eficácia a sone-
gação, observou o
médico.

Escola em Cz$
O secretário-

geral-adjunto da
Seplan, Edson Nu-
nes, que criou a
nova fórmula de
cálculo das mensa-
lidades garante
que todas bai-
xarão.

COMO CAL-
CULAR: pegue o
carnê do 2o semestre 

"dó 
ano

passado. Some as mensalidades
e divida o resultado por seis.
Encontrará o valor médio men-
sal do período. Anote as mensa-
lidades de janeiro e fevereiro
deste ano.

Multiplique o valor médio
mensal encontrado para o 2o
semestre do ano passado pelos
coeficientes de atualizaçõ refe-
rentes aos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro
(cada mês tem seu coeficiente,
que se encontra na tabela abai-
xo). Multipliaue também as
mensalidades de janeiro e feve-

reiro pelos respec-
tivos coeficientes
(tabela).

Some o resul-
tado das seis mui-
tiplicações (men-
salidade x coefi-
ciente) e divida
pelo número 6.
Converta o valor
encontrado para

cruzados, na base de 1 por
1.000. Ele corresponde a nova
mensalidade do colégio de seu
(s) filho (s), congelada por 1
ano.

TABELA DE CONVERSAQ
mfis coefictente

de atualteacSo.

aetembro 1,8351
outubro t,8743
novembro 1,5068
dezembro 1,3292
Janeiro 1,1436
(evereiro 1,0000

Álcool
Os preços do álcool conti-

nuam em discussão dentro do
governo. Já existem estudos

, adiantados para retirar o subsí-
. dio existente na esfera de pro-: dução, interrompendo, assim, a
| expansão da capacidade atual
; das destilarias de álcool. Há
, também preocupação com o
. subsídio do consumo, que atual-
. mente é financiado pela Petro-
• brás com dinheiro transferido¦ pelo governo.

O presidente da Petrobrás
tem garantido, no entanto, queos preços da gasolina e do álcool
ficarão congelados até fevereiro
do próximo ano. Ou seja, está
afastada a possibilidade de, nos
próximos doze meses, ocorrer
um aumento no álcool. Isto,
porque o fim do subsídio oficial
ao seu consumo resultaria na
equiparação do seu preço à ga-
solina, passando de Cz$ 3,10
para Cz$ 4,77.

Telefones
A lista abaixo relaciona os nú-

meros à disposição do público para
quaisquer consultas e reclamações,
registrando os assuntos do interesse
mais direto dos consumidores.

Assuntos Juros Carnes Duplicatas
Banco Central: 233-9173

216-2254
216-2117

Remédios: 264-0437
262-4433

Saúde Pública: 201-5252
ramal 13

Fiscalização: 240-5731
Colégios: 240-0297

240-7933
Cartão de Crédito - Seplan:

240-7933
Aluguéis - ABADl: 242-7526
Rua do Carmo, 6 — 8o andar
CEDAE: 195 c 393-0153 Gás: 197 e
273-0944 Luiz: 196 e 283-0196 Em-
bratur: 273-6649 Postos de Gasoli-
na: 212-4477

(Petrobrás)

RECLAMAÇÕES
Sunab 198

262-0198
262-0797
262-7781

Telerj: 203-2198
Telepreço: 263-2283
Delegacia Sunab-RJ: 210-1226

ramais: 4/5/7/9
220-6422
220-0476
220-7046

Polícia Federal: 266-3747
233-3493

Vera Saavedra Durão

São Paulo — Os empresários recebe-
ram o recado do governo e criticaram
ontem sua ameaça de intervir no impasse
sobre margens de desconto e preços entre
a indústria e o comércio. Eles preferemmanter o governo fora das suas negocia-
ções rejeitando as informações de que as
divergências entre alguns setores possam
prejudicar o abastecimento.

— A interferência do governo não é
desejável. O ideal seria um acordo entre
as partes — disse José Mindlin, diretor da
Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo (FIESP), do Sindicato Nacio-
nal da Indústria de Autopeças e da Metal
Leve. Ele crê num acordo em breve entre
o setor de autopeças e as montadoras de
automóveis, pois ainda não se esgotou o
prazo de trégua das negociações.

Fixar o desconto
Temendo que o impasse nos preços

prejudique o abastecimento, o governoameaçou na quarta-feira usar a tabela de
conversão de cruzeiros para cruzados
para determinar o desconto que as indús-
trias devem conceder nas vendas a 30,60
e 90 dias, como forma de retirar de seus
preços o componente inflacionário que já
estava embutido. A ameaça do governo
surgiu depois da relutância de alguns
setores de se acertarem sobre as margens
de desconto: atacadistas se recusam a
comprar artigos por considerarem insufi-
cientes os descontos pretendidos pela
indústria.

A ameaça do governo, segundo os
empresários, não passa de uma forma de
pressão para precipitar os acordos em
andamento. Eles consideram a interfe-
rência temerária, pois, como lembra João
Franco de Camargo Neto, presidente da
Cica, o deságio tem que flutuar de acordo
com os custos de cada empresa.

Programa de

habitação vai

ter mudanças
Brasília — O ministro da Fazenda,

Dilson Funaro, revelou ontem que o
governo está preparando uma completa
reformulação do programa habitacional
do país, como forma de acabar a especu-
lação imobiliária e o que ele chamou de"preços irreais" dos aluguéis. "A inten-
ção é a de retomar o ritmo de crescimen-
to da construção civil do passado, inter-
rompido nesses últimos anos, devido às
distorções sofridas pela economia brasi-
leira ao longo do período recessivo.

Antes de anunciar o programa de
financiamento para a construção civil e a
nova política de habitação popular, o
Palácio do Planalto irá promover "au-
diências públicas" em todo o país, para
conhecer a real situação do setor diagnos-
ticada, não pelos técnicos, mas pelo pró-
prio povo. A informação é do sub-
secretário de assuntos institucionais do
Gabinete Civil, Jerônimo Moscardo.

O programa habitacional do gover-
no, segundo Moscardo, será totalmente
reformulado para permitir a construção
de casas populares nos moldes das habita-
ções do interior do país, com quintais,
onde seus moradores podem plantar hor-
tas e fazer pequenas criações. "Não se
justifica em um país com tantos espaços
como o Brasil, construir verdadeiros
pombais, com quintais acimentados" —
disse.

O ministro da Fazenda adiantou,
após encontro com o presidente Sarney,
no Palácio da Alvorada, que o governo já
está "repensando o sistema de financia-
mento habitacional para formular o gran-
de plano para o setor". Disse que a
contrução irá, em breve, recuperar sua
capacidade.

A reformulação do SFH está direta-
mente ligada à reforma monetária adota-
da pelo governo, que serviu para deixar
claro a péssima situação do Banco Nacio-
nal da Habitação (BNH), prejudicado
pela recessão do período 1980/83. Na
época, com o achatamento salarial do
mutuário, aliado a um crescimento brutal
da correção monetária, aumentou os ín-
dices de inadimplência e obrigou as auto-
ridades econômicas a concederem subsí-
dios cada vez maiores aos participantes
do sistema, como única saída para evitar
uma derrocada total do esquema de pou-
pança montado pela revolução de 64,
alega um técnico do Ministério do Desen-
volvimento Urbano e Meio Ambiente.

Bracher não crê

que banco demita
Brasília — O presidente do Banco

Central, Fernão Bracher, disse ontem
não acreditar em desemprego em massa
no setor bancário com a adequação do
sistema financeiro ao plano de estabiliza-
ção econômica. Ele explicou que o nível
de admissão estava alto, chegando a 10%
ao ano. "Basta diminuir este percentual
que há redução nos custos da empresa",
garantiu.

Reafirmou também que a reforma
econômica brasileira auxiliou os peque-
nos bancos, porque aumentou a quanti-
dade dos depósitos à vista em relação ao
número de agências. Bracher admitiu que
os bancos poderão melhorar sua situação
se o governo concordar com a redução do
percentual dos recolhimentos compulsó-
rios ao Banco Central sobre os depósitos
à vista. A redução dos depósitos compul-
sórios poderá trazer mudanças significati-
vas: aumenta a liquidez e, como conse-
qüência, diminui os juros, o que poderá
provocar nova inflação, através do au-
mento do consumo. Outra opção do
governo é simplesmente não mexer no
compulsório, segundo Bracher.

O presidente do Banco Central tam-
bem continua convencido que os jurosainda altos cobrados pelos bancos, come-
çarão a cair com a concorrência.

José Mindlin
— Quantp menos o governo se me-

ter, melhor. É uma queda-de-braço que
temos de jogar até chegar nos parâmetros
de negociação — prossegue Camargo
Neto. Ele alerta que, se o governo estipu-
lar um índice único (de 14,42% de des-
conto), terá de ser o primeiro a dar
exemplo, aplicando igual deflator para as
empresas estatais.

Além disso, não vê nos atuais enten-
dimentos temor quanto a uma crise no
abastecimento e acredita que, com o
encurtamento dos estoques, os negócios
tendem a se acelerar. Para isso, acha
necessário o governo explicitar que os
preços da tabela da Sunab podem ser
praticados, mesmo que os estabelecimen-
tos cobrassem menos no passado, e queos preços do atacado podem flutuar até o
limite do tabelamento.

João Camargo Neto
Também para o representante dos

supermercados paulistas, William Eid, a
interferência do governo não resolve a
situação, porque o problema não é do
deflator e sim dos preços de varejo."Como os preços evoluíam demais com a
inflação, sempre operávamos na média,
que era abaixo do preço de compra do
dia." Por isso, em sua opinião, mesmo
com descontos enormes (até 50% em um
caso de material de limpeza, concedidos
pelas indústrias), o comércio hoje não
consegue comprar. Aí reside a maior
preocupação, pois, se a indústria não
vender, perderá fôlego e poderá gerar
uma recessão. Nesse caso, e não pelo
temor no abastecimento — que ele consi-
dera descartado —, talvez se justifique
uma atuação do governo.

Brasília — Foto de Wilson Pedrosa

Funaro e Bracher (D), em conversa no Planalto

Trégua termina

na quinta-feira
São Paulo — A indústria automobilís-:-i

tica terá só mais quatro dias na próxima"
semana para superar o impasse com seus
principais fornecedores, como as empre-
sas de autopeças e de pneus, para a
aplicação de um deflator nas vendas a
prazo. A "trégua" de um mês, entre as
fábricas e os fornecedores acaba na
quinta-feira.

Pelo menos até terça-feira, não have-
rá qualquer acordo com o setor de auto-
peças, que convocou as 550 empresas
associadas para uma assembléia geral
extraordinária. A diretoria do Sindipeças
(Sindicato Nacional da Indústria de Au-
topeças) pretende, neste encontro, que
será realizado no auditório da FIESP
(Federação das Indústrias do Estado),
obter uma posição de consenso do setor *
sobre os preços.

O fornecimento de peças e compo-
nentes às montadoras tem sido insuficien-
te. Na semana passada, as fábricas chega-
ram a acumular mais de 7 mil veículos nos
pátios, por estarem inacabados. A Gene-
ral Motors realizou uma operação "mutr-
rão", diminuindo o número de veículos
incompletos de 3.100 para cerca de 500.'"
A Ford, na última quarta-feira, acumu:
lava 395 veículos inacabados. A Volkswa/
gen, ontem, tinha cerca de 2.500 graças a
uma redução na sua produção diária, que
passou dos 1.800 para 1.700 veículos.
Atualmente, a indústria automobilística J
está comprando peças e componentes,
mas fazendo a ressalva, nas faturas, dç
que o preço a ser pago será o que for
decidido nas negociações.

Metalúrgico não

quer desconto

de antecipação
São Paulo — Os três mil metalúrgicos1

da Siderúrgica Aliperti — uma das maio-
res exportadoras de aços não planos —
entraram ontem no segundo dia de greve.
Eles querem a transformação em aumen-
to da antecipação trimestral de 40% con-
cedida em fevereiro, além de equipara-
ção salarial, transporte gratuito, restau-'
rante e normas mais rígidas de segurança.
Em janeiro ocorreram três acidentes na.,
fábrica, sendo um fatal.

Essa é a primeira greve realizada em
São Paulo, que tem o apoio da nova
central sindical — a CGT. O presidente u
da CGT e do Sindicato dos Metalúrgicos
de São Paulo, Joaquim dos Santos An-,
drade, o Joaquinzão, pediu a intervenção
do ministro do Trabalho, Almir Pazzia-
notto, para abrir negociações. À noite, ã~
empresa recebeu um representante do^.
Ministério do Trabalho e do sindicato dos *
trabalhadores para conversar. »

De acordo com o assessor de relações
públicas da Aliperti, José Roberto de
Almeida, a cada dia a siderúrgica deixa
de produzir 950 toneladas de aço.

Hortigranjeiros sobem no atacado do Rio

CMN vai fixar o

preço do trigo

Os preços dos hortigranjeiros não
estão obedecendo ao congelamento e
apresentaram tendência de alta, esta se-
mana, no mercado atacadista do Rio. De
acordo com levantamento feito pela Em-
presa de Pesquisa Agropecuária do Esta-
do do Rio de Janeiro (Pesagro), subiram
o repolho (18,42%), o pimentão
(14,58%), a cenoura (9,65%), o tomate
(7,14%), a couve-flor (5,56%) e a batata
comum (3,17%). Mantiveram-se estáveis
a berinjela e a abóbora comum e caíram o
chuchu, por estar em plena safra, e a
alface lisa, em função de maior oferta.

A pesquisa oficial revela que muitos

produtos foram comercializados a níveis
acima dos de referência do atacado da
CEASA-RJ, congelados desde o dia 26
de fevereiro. Os maiores acréscimos de
preços ocorreram com a salsa (233,33%),
que chegou a custar CzS 5,00 o amarrado,
o espinafre (60%), o agrião (42,86%) e a
cebolinha (100%). Altas menores recebe-
ram o jiló (20%), a laranja natal média
(16,67%), o milho (14,29%), entre ou-
tros. Também tiveram aumentos alguns
tipos de pescado. O cação subiu 89,29% e
a sardinha, 28,57%. Predominou no mer-
cado a oferta de peixes congelados, para
venda na Semana Santa.

Verdturas e Legumes em Alta
(fonte: SEMLA-RJ)

prod. tipo anterior atdal %
Chuchu Extra Cx 23/27 Kg 100 2375 ~51F
Abobora Comum Kg 2,00 2,00 0,00
Abobrinha Italiana Extra Cx. 20/22 kg 80,00 75,00 -6,25
Alface lisa Pregad. 3/4 dz 88,00 70,00 -20,45
Batata comum Extra Sco 60 kg 252,00 260,00 +3,17
Beringela Extra Cx 10/13 kg 20,00 20,00 0,00
Cenoura Extra Cx 22/25 Kg 114,00 125,00 +9,65
Quiabo Extra Cx 15/18 Kg 50,00 50,00 0,00
Pimentao Extra Cx 10/13 kg 48,00 55,00 + 14,58
Couve Flor Grande Unidade 9,00 9,50 + 5,56
Repolho Grande Sco 30/40 Kg 76,00 90,00 + 18,42
Tomate Extra Cx. 23/25 kg 158,67 170,00 +7,14

Produtor pedirá tabelamento
Porto Alegre — A Diretoria da Fede-

ração da Agricultura no Rio Grande do
Sul, na próxima semana, vai a Brasília
para solicitar aos ministros da Agricultu-
ra, íris Resende, e da Justiça, Paulo
Brossard a definição urgente de um plano
para a agricultura, dentro das novas re-
gras da economia. O setor quer a divulga-
ção do tabelamento dos preços dos insu-
mos básicos e liberação de financiamen-
tos para comercialização da safra.

Os produtores acham, ainda, que o
congelamento dos preços no varejo gerou
algumas distorções na agropecuária. No
caso do leite, o tabelamento no varejo
provocou o congelamento do preço ao
produtor às vésperas do seu reajuste.
Como seria inviável a alteração da tabela,
eles propõem que o governo subsidie o

produto às indústrias para que possam
pagar um preço melhor aos leiteiros.

Quanto ao arroz, o tabelamento em
CZ$ 6,60 o quilo para o tipo 2 (o mais
produzido no Estado) foi baseado no
preço do arroz importado pelo governo,
o que o tornou incompatível com o preço
mínimo pago ao produtor. Para solucio-
nar o problema, a sugestão é de que seja
reduzido o ICM, com a indenização do
Estado pela União.

No caso da carne, eles reclamam do
preço de Cz$ 205 / arrouba para o produ-
tor gaúcho enquanto os dos demais esta-
dos tiveram o preço de CzS 215. Eles não
aceitam a diferença mesmo levando em
conta o frete, porque afirmam que a
carne gaúcha é de qualidade superior e
seu custo de produção é mais elevado.

Brasília — Na próxima semana, o
Conselho Monetário Nacional deverá es-
tabelecer o preço do trigo ao produtor,»em discussão desde a última reunião. Os
produtores estão pedindo ao governo o
mesmo preço da safra anterior, de CzS
206 o saco de 60 quilos. O Ministério da
Fazenda, contudo, já se pronunciou a
favor de um rebaixamento de preço, em
face das novas condições da economia
decorrentes da reforma monetária.

Independente do acerto no preço aq
produtor, o governo vai manter o subsí-
dio de 70% até o término do congelamen-
to de preços, segundo informações do
Ministério da Agricultura. A decisão ba-
seia-se na estabilidade alcançada pelo
preçô do produto ao consumidor, fixado
em CzS 1.060 a tonelada.

O Brasil regula o preço do trigo pela'Bolsa de Mercadorias de Chicago, onde a
tonelada está a CzS 4.600, sendo que ã
diferença de quase CzS 3.600 é coberta
pelo Tesouro Nacional.

Só no ano passado, o Brasil gastou,
com a importação de trigo, 248 dólares
por tonelada, sendo que, para este ano,
estão previstos recursos de CzS 16 bilhões
para manter o subsídio. "O subsídio não
pode ser retirado, porque incide sobre
uma área alimentar", defende o gerente
de trigo do Ministério da Agricultura,
Renato Zandonade. "No entanto", escla-
rece, "o país precisa buscar alternativas,
como o milho, para substituir o trigo e
baratear a alimentação."

Para Zandonade. o subsídio ao trigo
acaba possibilitando fraudes, como está
acontecendo no Rio Grande do Sul. onde
a maioria dos moinhos lesa o consumidor
e o Fisco, vendendo farinha especial
como comum e cobrando por fora.

Este ano, foi autorizada a importação
de até 3 milhões de toneladas de trigo ao
preço de 420 milhões de dólares FOB
(preço no porto de origem), para um
consumo de 6,4 milhões de toneladas.
Zandonade lembra o ano passado, quan-
do houve uma safra recorde de 4,3 mi-
Ihões de toneladas, fato inédito e talvez
isolado.

CARTÃO VISTAMATIC. DURANTE AS 24 HORAS DO DIA, NOS
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Corte de 30% adapta orçamento ao cruzado

Petrobrás descobre óleo e

gás 
em novo poço 

em Campos

A Petrobrás acaba de fazer uma
nova e importante descoberta de
petróleo e gás natural, na Bacia de
Campos, através do poço l-RJS-342,
em lâmina d'água de 970 metros
(distância entre a superfície e o fun-
do do mar), com expressiva presença
de gás não associado ao petróleo.

Ò presidente da empresa, Hélio
Beltrão, confirmou a informação,
mas explicou que ainda não foi possí-
vel definir se se trata de um novo
campo, próximo aos recém-
descobertos campos-gigantes de
Marlin e Albacora, onde foram en-
contradas reservas recuperáveis da
ordem de 3 bilhões de barris.

Ele explicou que, em qualquerum dos casos, a descoberta e impor-
tante. Confirmando, com novos da-
dos, que a "tão falada auto-
suficiência de petróleo está deixando
de ser uma aspiração para se trans-
formar numa possibilidade real".

Auto-suficiência
Com as recentes descobertas em"águas profundas", na Bacia de

Campos, (zonas da bacia com lâmi-
nas d'água superiores a 500 metros)
o país está incorporando às suas
reservas de petróleo, estimadas em
2,1 bilhões de barris, mais cerca de 3
bilhões de barris, dando um salto
importante na direção da auto-
suficiência.

Beltrão não chega a considerar
um problema a conquista da tecnolo-
gia de produção em águas profun-
das, aue ainda não está dominada no
mundo.

O superintendente da Petrobrás,
em Campos, Alfeu Valença, infor-
mou, por telefone, que, na próxima
semana, serão iniciados os trabalhos
de perfilagem e teste no poço 1-RJS-
342, para avaliação da vazão de
petróleo e gás natural.

O poço pioneiro está localizado a
noroeste do l-BJS-305, responsável
pela descoberta recente do campo de
Albacora, em lâmina dágua de 700
metros. Na sua fase de teste, o 305
apresentou uma vazão de cerca de 3
mil 500 barris diários, produzindo
com reduzido diâmetro. Seu poten-
ciai de produção foi estimado, a
partir do teste, em mais de 10 mil
barris diários.

Alfeu Valença disse também que
os trabalhos de exploração, através
do l-RJS-342, começaram a apresen-
tar indícios de petróleo e gás natural,
nos últimos oito dias, mas só na
sexta-feira passada foi confirmada,"com certeza", a nova descoberta,
na região próxima dos campos de
Marlin e Albacora.

Ele explicou que, pela primeira
vez, naquela área, um poço apresen-
ta zonas diferentes de petróleo e gás
natural. Isto é, o gás natural aparece
separado do petróleo, o que permite
a produção não associada. Um dado
muito importante uma vez que neu-
traüza o risco do desperdício do gás,
por falta de estrutura (gasodutos)
para seu escoamento até o continen-
te, durante a produção de petróleo.

Leia editorial
Reciclagem do Petróleo

Nelson Torreão e
Carlos Max Torres

Brasília — "O orçamento fiscal
da União para 1986, convertido para
cruzados (Cz$ 438,2 bilhões), sofreu
um corte indiscriminado de 30% des-
tinado a eliminar linearmente a ex-
pectativa de inflação que estava em-
butida nas contas do governo", se-
gundo o secretário de Planejamento
do Ministério do Planejamento,
Francisco Vidal Luna.

Segundo ele, o governo está de-
cidido a "chegar o mais próximo
possível ao déficit orçamentário zero
este ano, e, em função disso, os
recursos necessários para cobrir o
buraco de Cz$ 100 bilhões existente
no Sistema Financeiro da Habitação
(SFH) sairão do próprio sistema",
explica.

De acordo com as informações
de Luna, a reestimativa sobre a arre-
cadação tributária da União, decor-
rente da vigência do plano de estabi-
lização econômica, ainda não foi
concluída pela Secretaria da Receita
Federal, mas as autoridades econô-
micas trabalham com a hipótese de
excesso (acima do previsto anterior-

mente), com base na experiência
histórica dos países que aplicaram o
choque antiinflacionário.

O assessor do ministro João
Sayad revelou também que os recur-
sos necessários para o financiamento
do seguro-desemprego — Cz$ 8 bi-
Ihões — serão obtidos via remaneja-
mento nas dotações orçamentárias
do Tesouro e nas eventuais sobras de
caixa decorrentes da revisão das con-
tas da União.

Os orçamentos
Todos os orçamentos federais es-

tão sendo reestimados pela Secreta-
ria de Orçamento e Finanças (Sofi) e
pela Secretaria de Controle das Esta-
tais (SEST) para que sejam adequa-
dos à nova situação criada pela refor-
ma monetária. O orçamento fiscal da
União, submetido ao corte indiscri-
minado, segundo a expressão de Lu-
na, deverá refletir agora a estabilida-
de da moeda. Um técnico da Sofi
explicou que o processo de elabora-
ção das contas públicas estava sendo
tragado pelo elevado grau da infla-
ção brasileira e pela sistemática ar-
caica prevista pela legislação para a
sua elaboração e encaminhamento
ao Congresso.

A lei cm vigor determina que o
Executivo tem de encaminhar ao
Congresso o orçamento fiscal da
União em 30 de agosto de cada ano.
Como a inflação no Brasil estava na
faixa dos 300%, e a lei orçamentária
levava quatro meses para ser votada
e aprovada pelos deputados e sena-
dores, quando o documento entrava
em vigor, em janeiro do ano seguin-
te, as despesas e as receitas nele
embutidas já haviam sido totalmente
deformadas pela escalada dos pre-
ços. Assim, na expressão do próprio
ministro Sayad, "os orçamentos no
Brasil acabavam sendo uma mera
peça de ficção".

A SEST está fazendo também a
revisão do programa de dispêndios
globais das estatais, que, ao contrá-
rio do orçamento fiscal, não depende
de aprovação do Congresso. De
acordo com o decreto do presidente
Sarney, de dezembro último, os in-
vestimentos das 320 empresas esta-
tais do setor produtivo deveriam
atingir a Cr$ 153 trilhões (Cz$ 153
bilhões) que representavam um cres-
cimento da ordem de 9%, compara-
do com os números de 1985. Estes
números, segundo a SEST, serão

revistos para baixo, de acordo com
as prioridades do governo federal.

Explicou que a SEST está pro-
curando conciliar os novos parâme-
tros de investimentos com o congela-
mento das tarifas do setor público
imposto pelo programa de estabiliza-
ção. Segundo ele, o grosso dos invés-
timentos programados concentrava-
se no setor energético, onde também
haverá cortes. As aplicações no setor
de energia elétrica não serão altera-
das, assim como a pesquisa e a
prospecçào de petróleo. 

"Não 
pode-

mos ser pegos de novo no contrapé",
diz Luna. E provável, porém, que os
investimentos na extração de petró-
leo sejam desacelerados, ficando as
novas jazidas localizadas como reser-
va estratégica para futura prospec-
ção pela Petrobrás.

A grande transferência de recur-
sos do orçamento do governo já foi
feita, segundo Luna, antes da edição
da reforma econômica. O movimen-
to deu-se no sentido das prioridades
sociais, do aumento da receita (com
o pacote fiscal de dezembro) e da
redução das despesas de custeio,
principalmente com o pagamento de
pessoal.

Arrecadação manterá valor real

A arrecadação de alguns impôs-
tos como o ICM e o IPI, calculada
sobre o faturamento das empresas e
recolhida aos cofres do Tesouro a
prazo, deve apresentar ganhos reais
com o fim da inflação. O governo
aposta num crescimento do produto
nacional de 6% este ano, e o fim da
inflação reduzirá a "corrosão infla-
cionária" dessas receitas até o mo-
mento de serem recolhidas ao Te-
souro.

Já o Imposto de Renda do setor
financeiro e o Imposto sobre Opera-
ções Financeiras (IOF) terão perdas
expressivas com o fim da correção
monetária. Quanto ao Imposto de
Renda das empresas — calculado
sobre os lucros —, ainda é uma
incógnita, mas a expectativa é de que
pelo menos se mantenha o nível
atual de arrecadação.

Três componentes das despesas
orçamentárias são incomprimíveis —
a folha de pagamentos, as dívidas
interna e externa e as transferências
constitucionais a estados e municí-
pios. Os juros da dívida externa são
completamente imunes à reforma
econômica, e os da dívida interna já
vinham declinando antes dela, de-

vendo manter-se no nível atual. As
despesas de pessoal no setor público
apresentam pouca flexibilidade, a
não ser pelo controle estrito do valor
dos salários. O governo já deu sinais
de que será duro na negociação dos
salários do funcionalismo, entenden-
do, por exemplo, que o abono de 8%
concedido pela reforma econômica
substitui a produtividade a ser repas-
sada aos salários das estatais.

A reforma econômica congelou
os subsídios ao trigo, ao álcool, ao
açúcar e ao crédito em níveis que o
governo teria preferido baixar. Cál-
culos preliminares em relação ao
trigo, porém, garantem que a dota-
ção orçamentária original (equiva-
lente a Cz$ 18 bilhões) será suficien-
te para cobrir essas despesas.

Ajustes
Feita a reestimativa dos orça-

mentos, o governo remanejará os
recursos que 

"sobrarem" 
para aten-

der aos ajustes necessários após a
reforma econômica. Os técnicos do
Ministério do Planejamento já incor-
poraram a imagem cunhada pelo
ministro João Sayad para descrever
esses ajustes—a reforma econômica
deixou o rei nu.

Assim, a defasagem entre a cor-
reção monetária das prestações da
casa própria e as correções aplicadas
aos saldos do FGTS, da caderneta de
poupança e aos saldos devedores era
jogada à conta do Fundo de Com-
pensação das Variações Salariais
(FCVS) e rolada para o futuro. Com
o fim da correção monetária, apare-
ceu um "buraco" de Cz$ 100 bilhões.

Não se trata, explica Francisco
Luna, de um déficit de caixa, exigi-
vel a curto prazo, mas de um dese-
quilíbrio estrutural do Sistema Fi-
nanceiro da Habitação, de longo
prazo, que será coberto com recur-
sos do próprio sistema, seja na co-
brança de juros mais elevados nos
novos contratos, seja através de tri-
butação, ou da ampliação da "faixa
livre" de aplicações dos agentes fi-
nanceiros da habitação. O assunto
está em estudo e por enquanto só
está definido que não se lançará mão
do Tesouro para cobrir o "buraco".

Previdência Social
Com a Previdência Social acon-

tecia algo semelhante. Os benefícios
(aposentadoria, pensões, atendi-
mento médico) tinham seu valor rea-

justado duas vezes ao ano, em maio
e novembro, junto com o salário
mínimo. Já as contribuições tinham
aumento ao longo do todo o ano,
com base nos reajustes saláriais. Es-
se descompasso representava um ga-
nho financeiro, eliminado pela refor-
ma econômica.

O aumento real de 8 % para
todos os salários compensaria em
parte essa situação, mas foi desequi-
librado pelo aumento de 15% para o
salário mínimo. É que as contribui-
ções com base no salário mínimo são
pequenas, enquanto os benefícios
têm seu valor aumentado na mesma
proporção. Como a Previdência vi-
nha de uma situação de superávit
estrutural, a expectativa do Planeja-
mento é de equilíbrio após a reforma
econômica.

Resta o seguro-desemprego,
uma despesa extra calculada em Cr$
13 trilhões antes da reforma e que,
com o fim do reajuste semestral,
deve cair para algo em torno de Cz$
8 bilhões. O excesso de receita espe-
rado deverá ser remanejado para
cobrir essa despesa não prevista no
orçamento original.

Pólo calçadista do Nordeste é o terceiro do País

"Disposição para o trabalho, al-
gum capital e um conhecimento ra-
zoável ao mercado". Segundo o pre-
sidente da Associação dos Calçadis-
tas de Pernambuco, Luís Grinaldi,
nada mais é preciso para que qual-
quer empresário possa montar uma
pequena manufatura para a fabrica-
ção de calçados e se iniciar num setor
que ele considera de "grande fu-
turo".

De fato, a região Nordeste in-
dustrializa hoje apenas 50% de sua
produção de couro e peles. O restan-
te'é processado nas regiões Sul e
Sudeste. "De posse dessa informa-
ção podemos afirmar que o cresci-
mento futuro do setor calçadista está
na ,dependência direta da expansão
de'pólos produtores na região , afir-
ma o presidente do Sindicato da
Indústna de Calçados e Artefatos de
Couro do Ceará, Cipriano Colares
Capelo.

No momento, o pólo calçadista
cearense disputa a posição de tercei-
ro,brasileiro, com 117 indústrias e
respondendo por 46% da produção
nordestina. Em 1985, sua produção
diária chegou aos 45 mil pares. E a

NORDESTE

i 

y

Uma vocação para
o desenvolvimento

previsão para este ano é que alcance
80 mil pares/dia. Esse acréscimo é
proveniente somente das empresas

Sue 
têm projetos aprovados pela

udene, que iniciou sua atuação no
segmento de beneficiamento de cou-
ros e peles na década de 70.

Segundo Capelo, "os efeitos da

participação da Sudene no desenvol-
vímento do setor calçadista são bas-
tante significativos. O valor da trans-
formação industrial no ramo de cou-
ros e peles passou de uma taxa de
crescimento negativa da ordem de
8% ao ano, na década de 60, para
uma taxa positiva de auase 20%".
De acordo com a Sudene, em 14
anos (1960 a 1974), desde a criação
da agência regional de desenvolvi-
mento, o setor calçadista nordestino
cresceu sempre a índices superiores
aos apresentados pelo ramo em todo
o Pais. "Nesse 

período, os nordesti-
nos estiveram 1.3% acima da taxa
nacional", registra o documento co-
memorativo dos 20 anos da Sudene,
divulgado em 1979.

Perspectivas
Para o presidente do Sindicato

Cearense de Calçadistas, "as pers-
pectivas para o setor são grandes:
existência de mercado consumidor,
oferta de matéria-prima abundante,
mão-de-obra a baixo custo e as van-
tagens de localização oferecidas pe-
los Estados, que refletem nos custos
da produção e de transporte".

Segundo levantamento da Sude-
ne, a exemplo do pólo calçadista já
implantado no Ceará, a Paraíba tam-
bém já conta com seu parque indus-
trial de calçados, possuindo hoje 49
empreendimentos industriais que re-

?resentaram 
no último exercício Cz$

bilhões em receita, gerando 22 mil
empregos. "A Paraíba conta hoje
com grandes produtores nacionais
do setor, como Amazonas, Alparga-
tas e Azaléia", informa o secretário
de Indústria e Comércio do Governo
Estadual, Amir Gaudêncio.

O grupo gaúcho Azaléia, por
exemplo, começou a operar na Pa-
raíba em 1983, na cidade de Campi-
na Grande, a 120 Km de João Pes-
soa. Para produzir os calçados aza-
léia e tênis Olympikus, investiu Cz$
5 milhões e obteve do Governo a
isenção do Imposto de Renda, o
único incentivo governamental con-
cedido à empresa. Com 300 funcio-
nários — dos quais a metade empre-
gada no processo industrial —, con-
tratados entre as pessoas da cidade,
a filial nordestina da Azaléia "vem
crescendo continuadamente", se-

gundo seu diretor administrativo Dé-
cio Schenkel.

— No momento — explicou
Schenkel—a produtividade alcança-
da é 10% menor em comparação

com a matriz do sul. Isto porque a
maioria dos empregados não aispu-
nha de qualificação necessária para o
trabalho. O aprendizado é lento,
mas as perspectivas são boas.

Pernambuco aguarda a vez

Produtor dos melhores sapatos fe-
mini dos Luís XV do Pais, o Estado de
Pernambuco não desenvolveu seu pólo
calçadista na mesma velocidade dos
seus vizinhos Ceará, Paraíba e Bahia.
O modelo Luís XV esgotou sua vida
útil em décadas passadas e com ele
afundou a indústria de calçado no
Estado.

— Das 20 empresas do ramo em
Pernambuco, apenas uma delas, a In-
cal, de Timbaúba, Zona da Mata Sul,
produz sapatos em couro para expor-
taçáo. As outras dedicam-se a calçados
da moda e tênis — diz o presidente da
Associação dos Calçadistas do Estado,
Luís Grimaldi.

Com pouco mais de 500 emprega-
dos no setor, o pólo pernambucano
ressente-se da falta de modernização
na sua maquinaria. "Sem incentivos

financeiros governamentais e com o
bloqueio creditício nos bancos priva-
dos, os calçadistas pernambucanos es-
tão afundando", explica Grimaldi, do-
no de uma fábrica de moldes de sapa-
tos. A solução, para ele, seria a parti-
cipação mais efetiva do setor público— na forma de incentivos—na produ-
ção de calçados. "Porque o mercado
tem um bom futuro e dá uma rentabi-
lidade segura", completa.

A Bahia, por sua vez, acreditou no
ramo calçadista. O governo estadual
incentivou a construção de 18 unida-
des fabris para empresas do setor.
Segundo o superintendente do Com-
plexo Industrial de Ara tu, José Amo-
rim, foram investidos US$ 6 bilhões e
as-empresas instaladas terão um ano
de carência para pagar suas instala-
ções.
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Analista recomenda Jit?) Morro Agudo va* 
"Tab«^^

• operar em 1 ano -r

investiaores Ca.Ul.Cla IktoHorlMOte — Oprojeto Moito Agudo, Todos os carries de prcstagao, comas de<
1 • que foi privatizado no final de 1984 pcla Meta- '"A 8^> tekfone, condomlnio e dfvidas

nas novas BDllCaCOeS mig c BNDES, nove anos ap6s ser iniciado dcvcra ser convertidas em cruzados - a cada"
r S depois de consumir o equivalente a 23 milhocs dia a nova moeda estarS valendo mais cruzET

Sao Paulo — Dianle do programa de cstabiliza^ao cconomi- rniEr de d61ares, deveri entrar era opera<;ao em ros e< portanto, 6 mais vantajoso pagar 'tido|
ca, anunciado pclo governo no dia 28 de fevereiro, o investidor ll fevcreiro do ano que vcm, scgundo relat6rio da cm cruzados. Para fazer a conversao, procu-,
ficou litcralmcntc scm rumo: com o fim da corrc?5o monctaria, JwKBl*I JT| atual administrate, controlada pela Cia Minci- rc na tabela o dia em gue a conta tern que ser,
houve um "panico gcral" enlre os aplicadores. fyiM-IJ ra de Metais (Grupo Votorantim), Cia. Paraihu- paga. Divida o valor da conta (em cruzeiros),

Esta explicacao parte dc um dos maiores cspecialistas em r'I na de Metais (Grupo J. Torquato) e Cia. Mer- pclo numero que voce encontrar na tabula.,
investimentos no pals, o presidente da AssociaqSo Brasilcira dos j \ \ cantil e Industrial IngS. O resultado desta divisao 6 o valor a ser pagoi
Analistas do Mercado dc Capitals (ABAMEC-DP), Humbcrto / / Localizada em Paracatu, no Noroeste de em cruzados.
Casagrandc, que faz um alerta aos investidorcs: Antes que ' / / Minas, a Minera<;ao Morro Agudo estarS prepa- lWTn Ton/ft ft
programa cruzado scja plenamente definido "atuem com muita J rada, dentro de 10 meses, para iniciar a produ- JYlill *,.0/00
cautcla". <£o de 40 mil toneladas/ano de concentrado de DIA Lr!S/CzS;

Esta recomendaqao pode ser perfeitamente entendida zinco e 12 mil de concentrado de chumbo. A i 
nVvo-

partir do ponto de vista de um investidor que disponha dc, no ?3mmina tem vida util estimada em 22 anos e a infra- **  • 
Jfvw

mfnimo, Cz$ 100 mil para investimento. Elc n3o deve, scgundo estrutura de produ^ao deveri custar, no total,  *{$$&
analista, retirar todos os seus recursos da caderneta dc poupan^a J|^y // MStiMmb cerca de 37 milbocs dc dblares. J1  1 ' ,
aplicA-los nas bolsas dc valores. \fo Abril/86

Mas apesar desse conselho, Casagrandc nao'um entusiasta da ' • Tabelft dt©' DIA Cr$/Cz$;
cadcmcta dc poupanqa. Ela est£ pagando um juro dc 6% ao ano „ 1.139,06.
quando um Certificado de Dep6sito Bancirio (CDB) rcinunera Jl &tll&il25&<JSiLO 1.144,I9|

n .. .  .linn-, .,¦¦¦ iiulj-L ^BlHWilTlWWMfVi I imimi '—r—Esta tabela serve para calcular os valores dos a i 15451Para o investidor que est* atordoado com o piano cnizado . alugudis e salirios. VgjS como iffaz:  Sc nSo quer manter os seus recursos na conta corrcnte (dep6s.tos ^ _ Multip|icar 0 valor atuaJ (fevcrciro) pe|0 \ \m9%vista nos bancos) ha alguttiits op<;oes. Elc pode apl'ear os sens fator corrcspondentc ao mes do ultimo reajusic ou 117(1 17rccursos em renda van^vel: im6vcis, alguns tipos de a0cs, d6lar s ao ^jnatura (j0 contrato, sc este foi fcito 1 17S 4^'ou ouro, com a vantagem dc que todos cstes investimcntos sao ^ fCVcrriro de 1985. O resultado deve ser 1 1 ttn'791"bens de raiz, represcntando um patrim6nio A I jl J ^ s-w -a -ns% 
jp| fa multiplicado por 0,5266 (contrato anual) ou por  ' in.-'aji

Mas elc pode tambdm, scmprc cm uma posi?ao de cautcla, £\.vl/\A/ I i/VA/ xA/l'l 11/\A/\J 0,7307 (semcstral). Converter 0 resultado para '
investir cm "renda fixa", que de qualqucr forma proporciona cruzados, dividindo o valor por 1.000. Este eilculo 1 106*73'
ganhos superiorcs a cadcmcta de poupan^a: fundos mutuos, | /»• • vale p^a os alu^6.s de mar^ em diante.  

3$'#
fundos dc renda fixa, CDBS, RDBS c lctras dc cSmbio. "O HPT! 

PTl CI (111 CI S PTMYlVPSflSs 
- Mulupl.car 0 valor receb,do mes a mes,

investidordeve barganhar a mclhor ta*ii posslvcl com o gercntc do UVIIVJ UsWU CW> '^SSXSi'SSS^Z S====Zl^S
scu anco . aconst. a asagran t. tipo 

dc opcraeao 6 mujto maior. Ld. is veics, porwis. OrcsaliadodcvcwrmuliipLcado|x>r l/w 16 1'221'aa' . 6 ' , . ., „„ „mo iv,. e convertido em cruzados, dividindo-sc por 1.000. 17 l.Z£i,y(A1* 1. Valores praticamentc em nada contnbuiu para a com apenas um bom projeto ou uma boa ideia, MARCO 3 1492 18 1 229 41'
suerdieck VOlta ao capitalizagaodasempresasprodutivas. Faltando uma pessoa pode captar recursos na bolsa. ABRIL! 2^8945 1911234^5

* 1 „ J fownilio apenas o prcgao da pr6xima scgunda-feira, o p0j 0 que ocorreu com dois engenheiros 1985 MAIO  2,7112 20'. 1.240,50
controie Qa Iallllilcft' fndice da Bolsa de Sao Paulo, com base no Steven Jobs e Stephen Wazniak que, em 1976, 1985 JUNHO  2,5171 21 1.246,08'

CI J n„n.,n Hot ¦. h HiK a cmnrp«iiria fiwla comportamento de 127 tftulos, subiu 87%, en- desenvolveram, na garagem de um deles, tecno- 1985 JULHO  2,3036 22 1 251 69Salvador quanto o IBV da bolsa carioca, que leva em |ogia para fabrica?ao de um microcomputador. 1985 AGOSTO  2,0549 23 1 257t32Suerdieck propnetana dai Agrcxomercial Id„ 
ReSavo consideragao um universo de 47 a^oes, teve uma Depois de 0btcrem a patente do invento foram 1985 SETEMBRO  1,8351 24 , 262 98do munidpio de Cruz das Aln«s^valorizagao de 45,5%. Isso num mcs cm que me^do captar recurs para a constitui?ao da 1985 OUTUBRO  1,6743  268 6^Baiano, dcverS comprar do Grupo Mcllita do Br^il o oontrole cxpcc(ativa 6 de que a economia brasilcira cmprcsai a Apple, hoje,10 anos depois uma 1985 NOVEMBRO  1,5064

acionano da industna Suerdieck M ncgocia^ apresente um fndice negativo de inflaqao. das maj0res do setor dc informatica em todo 1985 DEZEMBRO  1,3292 j 280Yde definiQao e, assim, dcz anos depois a fabnea volta ao podcr r Nunca, desde 0 boom de 1971, os preqos das raun(i0. 1986 JANEIRO  1,1436 L>
da famflia Sucrdicck. a^oes tivcram uma alta tao acelerada. S<5 que 0 . 1986 FEVEREIRO  1,0000  ' 1

D. Giscla Suerdieck nao quis informar os valores da grande volume de recursos direcionados para f°r es-sas e outras razoes e que 0 ex-
negociaqao, mas adiantou que, ao scr decidida a transfcrencia aplicagocs em bolsa ainda nao chegou ao caixa presidente da CVM, Roberto eixeira da Costa,
do controie acionario, ela dara os detalhes da transaqao. das cmpresas. Sem dcsconsiderar a importancia h0Je- a trentf Brasilpar, lem, 

^r 
repeiaas ¦i-k/A'D 

mcs ¦fn/^/-\-NT/S*>TTr«r»C
das negociacoes em bolsas (mercado£cunda- vezes, onentado empresinos a encomendar, INDICADOHES ECONOMICOS

no) para criar Uquidez e fixar pre^os atraentes ^Vn®?1.Ja jemPres^s especializadas, ^estudos 
de . ,

- MINISTERI0 DA INDOSTRIA E DO COMERCIO 
Mje« "1 

^

¦¦ INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE cstt Mnto a» imcoidms. Dessafotma o SS^.^'Siidi^rCJeU dt «""¦
DCCnilirAn l|0 IA/QR mercado de capitals comporta-se de modo inefi- essas opera^oes em conai^ocs iavor 19es ^ m Am s mmn 12 mmm 1* «•«»•' Ar» 12M"«
KcoULUI^HU n 04/00 ciente, nao executando a fungao bisica, para a mercaao. Maf 127B 4032 go ,, 232.22

o presidente do instituto brasileirodocafE (iBC). nciusodo ai f0j concebido: capitalizar as empresas. De qualquer maneira, com raras e honrosas Abf a,so 53^1 86,57 230,91
suas ainbuipios legais o na conformidado do quo disfxie a Lei n 1.779500,22 . " „„„ «nnn>c» dp infnrmil Mai 6,76 63.57 60.50 221,52 Jan 3.M n,58 , <Ljde do2ombra do 1952. msoivo iniiiHaHp exce0es—como algumas empresas de mforma Jun 7 71 7618 76^7 220,24 'f ® !SAn 1° — Instiluir um Programa do RotongSo do Estoquos. vinculado Aglliuaue tica, em raZ§0 de as aCOeS daS empresas do SetOr Ju| 0,27 92 52 67,96 210,71 ^h3r o qn 7 pi ,
vonda ao Dirigentes de institui^oes financeiras, espe- estarem, ja ha algum tempo, com cotaqoes Ago 12,10 115,81 72,84 224,55 m,,, n.6i tw 7 b8 jexportadoras teg.suadas no iBC. do atondimonto das normas prov.stas nosta cializadas na colocagao de novas a^pcs junto ao bastante favoraveis na bolsa — as empresas ^*86 ^'53 JJ 9.81 6 7 03 .
An5?^ 0 Programs sowcompostode uma RoiengioRovorsivoiodo uma publico investidor, argumentam que, no mo- privadas estao demonstrando indecisao ou ^pou- Noy „;12 194^ ng: Ago 6.^Roion^o Deiiniuva mento scguintc a divulsacao do programa eco- ca agilidade para recorrer ao mercado. Disso, Dez 13,36 233,65 89,35 233,65 5*. ,2'g2 7 93 7 02 <

nomico, a primeira preocupagao dosemprcsa- ^me^asc aproveitaralguns 6rgaospublicos. i«6 1014 iao3 an w,
uma Retengao Reversivei do 1 (uma) saca de caf6 rios foi mergulhar na an£lise dos efeitos das A BNTDESPAR, subsididna do BNDES, prepa- 10548 25516 Jan 1191 11 91 8 32 ^Pardgrafoumco „0Vas medidL. Depois deram inlcio as negocia- ra_a venda por leilao de lotes significativos de • ,05'48 ^ 6 

.
Coniiion sor do tipo 7/8 iseio/oitoi para moihor coes com clientes e fornecedores sobre a mar- a^oes de empresas privadas que detem em 
Art 4° — O prazo da Retongio Reversivei a que alude o Art 3° sera do 90 „ rplafiva i rnrrpran mnnct^ria embutida nos carteira(novonta) dias, contados a partir da data do embarquo do ca16 cu|a gem reiativa a COITe^aO moneidna emuuuud nos CaneiTd.   -
Declara0o de Venda deu ongem ^ retengSo. podendo o IBC. no entanto. a sua CUStOS dos produtos, em mUltOS CaSOS ainda naO I <mI/v>c mm nan^ic Hp Mantnie.k Ouimisi- ——m„VQI, Ho Til -nnci

, inteira SqSo. adquirir o ca!6 ret,do ao pro^o de OS 2.750,00 Idois mil mnr|ll(ftas ^U0CS papeK Oe MangUeiS, UUimiSl  I aXaS fle J UrOS
setecentos o cinquenta cruzados) e Cz$ 2.000.00 (dois mil cruzados), respocti- COHClUlUdb. nOS, Correa RlbeiTO, Kleper Weber e OUtrOS ja nffWIir A nr»C A irTRTA Ontem no Exterior . ,
vamente para as vanedados Arib.ca e Coniiion, durante todo o prazo do Certamente, Se tiveSSem COnheCimentO prt- ^jao „rOBramadOS Dara O mes de abril pela VW1ZI . Libor (%IPrim0-ratel%l a

podondo. ontso. sor vio das mudan^as teriam se apressado em cstu- BNDESPAR. At^ mesmo o Governo do Estado |Eu,odbi., 6 m.s«i ie.ua.i;
"vela que aludem os Arts 3" „ 4» pa,a jLncl^^^LSnTD^S'^ h° ^ ^DCgOCia- Bolsa de MetalS de LOndreS ,0 19 ,0 5 Icada volume do caf6 verdo quo tivor sou registro do vonda ao ODten^aO ae tinanciamcnto para SCUS inveSU ^oeS para a Venda de 500 milhoes de a^oes v War 9^4 IQb I

ertonor solicitado polo exportador. oste tor^ do ofetuar uma RotongAo mentOS OU mCSIIlO para Capital de giro. nreferenciais da Petrobr^S DerteilCenteS ao Te- A, K? qmtkh ADf 894 105 »
Dofmitiva do um percentual daquelo volumo. Tal Reton^o consislir^ na venda a-. . J £ ^ mercado PreierenCTaK aa reiTODras, peneotCDlC!, du 1 c Alum.no 807 BOT^bO 8 .g 1Q ^ ,
compuls6ria ao IBC de caf6 exclusivamente da variedade Coniiion, do tipo . Ainda maiS que, COmO Se SaDe, O mercaOO ^ Estadual. MesmO aSSim, OS recursos que Chumbo 249 250 Cotag6os em Lbi. Jun 9 Q6 1Q 1
(sete) para melhor. por um pre<^> simbolico de C2$ 100,00 (cem cruzados). prUDcinO (de IIOVOS lan^amentOS) re3ge Seilipre serao obtidoS COI13 eSSaS ODeraCOeS nao Se desti- Cobre (CattxxJes) 984 985 jul g, I
ParAgrafo Un,CO — O percentual refondo no "caput "dostoArtigoserSdo 10% com atraSO as mudancas de tendencia OCOnidaS nam An pmnresas Estanho (Standard1 suspenso suspenso com e»ce<^o da praia (

(dez por cento) para os registros do exportagdes para naili as empicSdS. Estanho (Highgradel suspenso suspenso ,
embarquo em maio e de 15% (quinze por cento) para os registros do na Bolsa. ISSO pOfque UUITia eilipresa, 0 prOCeSSO _ Niquel 2700 2710em pence por onga troy (31.103gr) -l . ~ ,exponagdes para embarquo om junho de decisao de abrir ou mesmo auraentar O que nao 6 o caso das operates que prata 372 373 °?: nl (Art 6° — Ftca estabelecido um prazo do 48 (quarenta o ofto) horas. a partir do X,A„. . marraran a atvrtura Hp ranital Ha Ppfrnnnica Zinco (Standard) 435 436 Nov 8 00 9t>

reg.stro. para o exportador ofetuar tamo a RotenqAo Reversivei capital, via lanqamcnto de novas a^oes, 6 lento e marcarao a abertura de capital da Petroquisa 405 110 Dei a.oo s.b !
quanto a Retengao Definitiva, sem o quo ser6 automaticamonte cancelada necessita da aprOVa^aO da aSSembl^ia de acionis- da PetTObr^S DlStlibuidora, ambas em fase _——————————' 1386Dedara^ de venda^res^nden^ ^ ^ ser e|e(uadas tas ou do Conselho de Administrate. Depois adiantada de conclusao Pelo menos nesse parti- _. .. BANCO CENTRAL DO BRASH Fev 7 75 9 0 ;exclusivamente em Armaz6ns do IBC a serem desiqnados disso, h£ toda Uma negOciacaO COm OS banCOS OU CUlar, a UUCiatlVa pnvada nao tem como cnticar CM rv-it a pec iTaxas 00 ulttrpo o a oo rres)Arl 80 - 

RoTreivdei quanto^S. s°elo talxadas corretoras sobre a operate, em que opre^ea o setor publico. O que se constata junto aos ~~ ,U.S A, em cruzeiros _=J
oportunamente por ResolugSo ospecifica forma de coloca^ao S30 definidoS. dlTlgenteS de bancos, t a perspectiva de reversao ComDra Venda Compra VendaM ^ ~ 

O M«rVdTitd^S urh?d0^5°S^5'd028d0'Unh0da 
1985' Por fim, as empresas tem que se submeter desse comportamento no curto prazo. As insti- L_

An to0 —° Mantur om vigor todas as°dema1s d,spos,g6es sobro a oxportaoAo ao cumprimcnto de uma s^rie de exigencias para tui0es mais ativas comegam a receber consultas doh- ' oooo i ocoo 137^ JM«odo cole verdo quo nao coiidirem com as da prosonte Resoiu?ao conseguir o registro do lanqamento na Comissao de empres^rios atentos 4 oportunidade que g™ '760b ? 2!«6 i!8877 19062
Brasilia m 26 de marQo do 1986 de Valores MobiliSrios — CVM —. Em paiscs mercado de a0es oferece, 0 que poderi contri- tooa sueca ' 3203 7.3M7 1.8723 i »06 ^VcintrrPAivnsNTOfi^H(aI PAULO SERGIO TOmuGAL graciano com um sistema capitalista mais desenvolvido, buir para minimizar 0 problema da escasscz de V39?2 j«53 9 7986 9.89M „fntrr.

como os Estados Unidos, a velocidade desse oferta de tftulos no mercado. ekuoo 26im 2 6328 b.2302 5 2839 V .
Franco POlqa 47.M7 47 778 0.28821 0.29102 ¦ 01(1. ¦t 7.1457 7.1818 1.9173 1.9368 ¦ . .OIU H————^———^^——i— —1 1 9496 1 9594 7.0277 7.0989 M179 34 180.21 0.076411 0.077172 : n -ACKlFlfat^OS
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RESOLUQAO N» 33/86 
j—

HOJE AS 12:00 HORAS I PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAF£ (IBC). f H ~
no uso de suas atribuii^ies legais e na conformidade dispOe
a Lei n° 1.779. de 22 de dezembro de 1952. resolve: ¦ -Svec

,—,^1—inm Anrpspntacao- Art. 1° — Fixar o quantitative) de 400.000 (quatrocentas mil) sacas CMAipfc
f^fi\n\\\ para a exportagSo de caf6 verde em grSo, ou torrado Banco Lar

mm 
MAURICI° cibulares | N ACIiOL FlpvPjirUfinUm HI"* • ¦* 1986. para embarques no mesmo perlodo. totalizari efetivamente [ |1 Jn|Q contingente disponlvel para embarques no mes de maio de 1986.

l irr'l'/'xn | | Art. 2° — Manter em vigor todas as disposigSes sobre
« o it A KHz rNta I LIK |\ yjy . H/V exportagao de ca(6 verde em grSo. ou torrado o moido.

IX11^ descafeinado ou n8o, que nao coiidirem com as da presente 1
Resolug^o. ~ f
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Morro Agudo vai

operar em 1 ano
Belo Horizonte — O projeto Morro Agudo,

que foi privatizado no final de 1984 pela Meta-
mig c BNDES, nove anos após ser iniciado e
depois de consumir o equivalente a 23 milhões
de dólares, deverá entrar era operação em
fevereiro do ano que vem, segundo relatório da
atual administração, controlada pela Cia Minei-
ra de Metais (Grupo Votorantim), Cia. Paraibu-
na de Metais (Grupo J. Torquato) e Cia. Mer-
cantil e Industrial lngá.

Localizada em Paracatu, no Noroeste de
Minas, a Mineração Morro Agudo estará prepa-
rada, dentro de 10 meses, para iniciar a produ-
çáo de 40 mil toneladas/ano de concentrado de
zinco e 12 mil de concentrado de chumbo. A
mina tem vida útil estimada em 22 anos e a infra-
estrutura de produção deverá custar, no total,
cerca de 37 milhões de dólares.

Analista recomenda a

investidores cautela

nas novas aplicações
São Paulo — Diante do programa de estabilização econômi-

ca, anunciado pelo governo no dia 28 de fevereiro, o investidor
ficou literalmente sem rumo: com o fim da correção monetária,
houve um "pânico geral" entre os aplicadores.

Esta explicação parte de um dos maiores especialistas em
investimentos no país, o presidente da Associação Brasileira dos
Analistas do Mercado de Capitais (ABAMEC-DP), Humberto
Casagrandc, que faz um alerta aos investidores: Antes que o
programa cruzado seja plenamente definido "atuem com muita
cautela".

Esta recomendação pode ser perfeitamente entendida a
partir do ponto de vista de um investidor que disponha de, no
mínimo, Cz$ 100 mil para investimento. Ele nào deve, segundo
analista, retirar todos os seus recursos da caderneta de poupança e
aplicá-los nas bolsas de valores.

Mas apesar desse conselho, Casagrande não'um entusiasta da
caderneta de poupança. Ela está pagando um juro de 6% ao ano
quando um Certificado de Depósito Bancário (CDB) remunera
entre 12% e 13%, dependendo de cada banco.

Para o investidor que está "atordoado" com o plano cruzado
c não quer manter os seus recursos na conta corrente (depósitos à
vista nos bancos) há algumas opções. Ele pode aplicar os seus
recursos em renda variável: imóveis, alguns tipos de açóes, dólar
ou ouro, com a vantagem de que todos estes investimentos são"bens de raiz, representando um patrimônio".

Mas ele pode também, sempre cm uma posição de cautela,
investir cm "renda fixa", que de qualquer forma proporciona
ganhos superiores à caderneta de poupança: fundos mútuos,
fundos de renda fixa, CDBS, RDBS e letras de câmbio. "O
investidor deve barganhar a melhor taxa possível com o gerente do
seu banco", aconselha Casagrande.

Tabela de conversão;

Todos os carnes de prestação, contas de'
luz, gás, telefone, condomínio e dívidas'
devem ser convertidas em cruzados — a cada'
dia a nova moeda estará valendo mais cruzei-'
ros e, portanto, é mais vantajoso pagar ttido'
cm cruzados. Para fazer a conversão, prócu-,
rc na tabela o dia em aue a conta tem que ser]
paga. Divida o valor aa conta (em cruzeiros),
pelo número que você encontrar na tabçla.,
O resultado desta divisão 6 o valor a ser pago,
em cruzados. !

Março/86
Cr$/Cz$»
1.118,79''
1.123,82-
1.128,88'
1.133,9*?

Abril/86
Tabela d©

atualização

Cr$/Cz$;
1.139,06.
1.144,19;
1.149,34
1.154,51,
1.159^
.1.164,93:
.1.170,17'
.1.175,43'
.1.180,72'
.1.186,04'
.1.191,37
.1.196,73;
.1.202,12
.1.207^3"
.1.212,96
.1.218,42,
.1.223,90-
.1.229,41i
,1.234,9í
.1.240,50
.1.246,0»
.1.251.691
..1.25732
.1.262,98
1.268.66

-1.274,37
..1.280JI
..1.285,87,

Esta tabela serve para calcular os valores dos
aluguéis c salários. Veja como se faz:
Aluguel — Multiplicar o valor atual (fevereiro) pelo
fator correspondente ao mês do último reajuste ou
ao mês da assinatura do contrato, se este foi feito
após fevereiro de 1985. O resultado deve ser
multiplicado por 0,5266 (contrato anual) ou por
0,7307 (semestral). Converter o resultado para
cruzados, dividindo o valor por 1.000. Este cálculo
vale para os aluguéis dc março em diante.
Salário* — Multiplicar o valor recebido mês a mês,
a partir de setembro de 1985, pelo fator correspon-
dente a cada mês. Somar os números e dividi-los
por seis. O resultado deve ser multiplicado por 1,08
e convertido em cruzados, dividindo-se por 1.000.
1985 MARÇO  3,1492
1985 ABRIL  2,8945
1985 MAIO  2,7112
1985 JUNHO  2,5171
1985 JULHO  2,3036
1985 AGOSTO  2,0549
1985 SETEMBRO  1,8351
1985 OUTUBRO  1,6743
1985 NOVEMBRO  1,5064
1985 DEZEMBRO  1,3292
1986 JANEIRO  1,1436
1986 FEVEREIRO  1,0000

Alta na Bolsa ainda não

beneficiou as empresas

tipo de operação 6 muito maior. Lá, às vezes,
com apenas um bom projeto ou uma boa idéia,
uma pessoa pode captar recursos na bolsa.

Foi o que ocorreu com dois engenheiros
Steven Jobs e Stephen Wazniak que, em 1976,
desenvolveram, na garagem de um deles, tecno-
logia para fabricação de um microcomputador.
Depois de obterem a patente do invento foram a
mercado captar recursos para a constituição da
empresa, a Apple, hoje, 10 anos depois, uma
das maiores do setor dc informática em todo o
mundo.

Por essas e outras razões é que o ex-
presidente da CVM, Roberto Teixeira da Costa,
hoje, à frente da Brasilpar, tem, por repetidas
vezes, orientado empresários a encomendar,
junto a empresas especializadas, estudos de
viabilidade econômica e financeira de uma ope-
ração de lançamento de ações. Os que têm agido
dessa forma — constata — conseguem realizar
essas operações em condições favoráveis de
mercado.

De qualquer maneira, com raras e honrosas
exceções—como algumas empresas de informá-
tica, em razão de as ações das empresas do setor
estarem, já há algum tempo, com cotações
bastante favoráveis na bolsa — as empresas
privadas estão demonstrando indecisão ou pou-
ca agilidade para recorrer ao mercado. Disso,
começam a se aproveitar alguns órgãos públicos.
A BNDESPAR, subsidiária do BNDES, prepa-
ra a venda por leilão de lotes significativos de
ações de empresas privadas que detém em
carteira.

Leilões com papéis de Mangueis, Quimisi-
nos, Corrêa Ribeiro, Kleper Weber e outros já
estão programados para o mês de abril pela
BNDESPAR. Até mesmo o Governo do Estado
do Rio, através do Banerj, ultima as negocia-
ções para a venda de 500 milhões de ações
preferenciais da Petrobrás, pertencentes ao Te-
souro Estadual. Mesmo assim, os recursos que
serão obtidos com essas operações não se desti-
nam às empresas.

O que não é o caso das operações que
marcarão a abertura de capital da Petroquisa e
da Petrobrás Distribuidora, ambas em fase
adiantada de conclusão. Pelo menos nesse parti-
cular, a iniciativa privada não tem como criticar
o setor público. O que se constata, junto aos
dirigentes de bancos, é a perspectiva de reversão
desse comportamento no curto prazo. As insti-
tuições mais ativas começam a receber consultas
de empresários atentos à oportunidade que o
mercado de ações oferece, o que poderá contri-
buir para minimizar o problema da escassez de
oferta de títulos no mercado.

Pelo menos até agora, a alta das Bolsas de
Valores praticamente em nada contribuiu para a
capitalização das empresas produtivas. Faltando
apenas o pregão da próxima segunda-feira, o
índice da Bolsa de São Paulo, com base no
comportamento de 127 títulos, subiu 87%, en-
quanto o IBV da bolsa carioca, que leva em
consideração um universo de 47 ações, teve uma
valorização de 45,5%. Isso num mês cm que a
expectativa é de que a economia brasileira
apresente um índice negativo de inflação.

Nunca, desde o boom de 1971, os preços das
ações tiveram uma alta tão acelerada. Só que o
grande volume de recursos direcionados para
aplicações em bolsa ainda não chegou ao caixa
das empresas. Sem desconsiderar a importância
das negociações em bolsas (mercado secundá-
rio) para criar liquidez e fixar preços atraentes
para os novos lançamentos, o fato é que os
ganhos obtidos com o giro de papéis nas bolsas
está restrito aos investidores. Dessa forma, o
mercado de capitais comporta-se de modo inefi-
ciente, não executando a função básica, para a
qual foi concebido: capitalizar as empresas.

Agilidade
Dirigentes de instituições financeiras, espe-

cializadas na colocação de novas açpes junto ao
público investidor, argumentam que, no mo-
mento seguinte à divulgação do programa eco-
nômico, a primeira preocupação dos empresá-
rios foi mergulhar na análise dos efeitos das
novas medidas. Depois deram início às negocia-
ções com clientes e fornecedores sobre a mar-
gem relativa à correção monetária embutida nos
custos dos produtos, em muitos casos ainda não
concluídas.

Certamente, se tivessem conhecimento pré-
vio das mudanças teriam se apressado em estu-
dar a emissão de ações como alternativa para
obtenção de financiamento para seus investi-
mentos ou mesmo para capital de giro.

Ainda mais que, como se sabe, o mercado
primário (de novos lançamentos) reage sempre
com atraso às mudanças de tendência ocorridas
na Bolsa. Isso porque numa empresa, o processo
de decisão de abrir ou mesmo aumentar o
capital, via lançamento de novas ações, é lento e
necessita da aprovação da assembléia de acionis-
tas ou do Conselho de Administração. Depois
disso, há toda uma negociação com os bancos ou
corretoras sobre a operação, em que o preço e a
forma de colocação são definidos.

Por fim, as empresas têm que se submeter
ao cumprimento de uma série de exigências para
conseguir o registro do lançamento na Comissão
de Valores Mobiliários — CVM —. Em países
com um sistema capitalista mais desenvolvido,
como os Estados Unidos, a velocidade desse

Suerdieck volta ao

controle da família

Salvador — Dentro dc dez a 15 dias, a empresária Gisela
Suerdieck, proprietária da Agrocomercial Fumageira, empresa
do município de Cruz das Almas, na região do Recôncavo
Baiano, deverá comprar do Grupo Mellita do Brasil o controle
acionário da indústria Suerdieck. As negociações estão cm fase
de definição e, assim, dez anos depois a fábrica volta ao poder
da família Suerdieck.

D. Gisela Suerdieck não quis informar os valores da
negociação, mas adiantou que, ao ser decidida a transferência
do controle acionário, ela dará os detalhes da transação.

INDICADORES ECONOMICOS

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO

INSTITUTO BRASILEIRO 00 CAFÉ
RESOLUÇÃO N° 34/86

Produção Industrial IBGE (variação — %)Inflação IPCA do IBGE — (*)

Acum.
no Ano 8 Mm»

40,82 90,11
53,21 86,57
63,57 80,50
76,18 76,17
92,52 67,98

115,81 72,84
141,67 71,60
164,87 72,86
194,32 79,91
233,65 89,35

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ (IBC). no uso do
suas atribuições legais e na conformidade do quo dispõe a Lei n° 1.779, do 22
de dezembro de 1952. resolvo
An 1o — Instituir um Programa do Rotonçào do Estoques, vinculado ,i

exportação do café verde, pelo qual o acolhimento do registros do
venda ao extenor ficará condicionado à comprovação, por parle das firmas
exportadoras registradas no IBC. do atendimento das normas previstas nesta
Resolução.Art. 2o — O Programa será composto de uma Retenção Roversivel o do uma

Retenção Definitiva.Art 3o — Para cada 3 (trôs) sacas do cafó verde quo tiverem sou registro do
venda ao exterior solicitado pelo exportador, este terá do efetuar

uma Retenção Reversível do 1 (uma) saca de cafó
Parôgrafo único — O cafó retido deverá ser da mesma variedado daquele a ser

exportado, devendo tanto a variedade Arábica quanto a
Conillon sor do tipo 7/8 Iseto/oitol para melhor
Art 4° — O prazo da Retenção Reversível a que alude o Art. 30 será do 90

(noventa) dias. contados a partir da data do embarque do cafó cuja
Declaração de Venda deu ongem à retenção, podendo o IBC. no entanto, à sua
inteira opção, adquirir o cafó retido ao preço de Cz$ 2.750,00 (dois mil o
setecentos e cinqüenta cruzados) o Cz$ 2.000,00 (dois mil cruzados), respecti-
vãmente para as variedades Arábica e Conillon. durante todo o prazo do
Retenção daquele cafó. Esgotado o prazo do Rotonçào o caso não tonha o IBC
exercido sua opção de compra, o cafó sorá liberado, podendo, então, ser
livremente movimentado pelo exportador
Art 5o — Além da Retenção Reversível a que aludem os Arts. 3o o 4o. paracada volume do café verdo quo tivor seu registro do venda ao
extenor solicitado pelo exportador, este terá do efetuar uma Retenção
Definitiva do um percentual daquele volume. Tal Retenção consistirá na venda
compulsória ao IBC de café exclusivamente da variedade Conillon, do tipo 7
(sete) para melhor, por um preço simbólico de Cz$ 100,00 (cem cmzados).
Parágrafo Único — O percentual referido no "caput" dosto Artigo será do 10%

(dez por cento) para os registros do exportações para
embarque em maio e de 15% (quinze por cento) para os registros do
exportações para embarque em junhoArt 6o — Ftca estabelecido um prazo do 48 (quarenta o orto) horas, a partir do

registro, para o exportador efetuar tanto a Retenção Reversível
quanto a Retenção Definitiva, sem o quo será automaticamente cancelada a
Declaração de Venda correspondente.
Art 7o — As Retenções Reversível o Definitiva deverão ser efetuadas

exclusivamente em Armazéns do IBC a serem designados
Art 8o — As condições para entrega de cafés em Armazéns do IBC, relativas

tanto á Retenção Reversível quanto à Definitiva, seráo baixadas
oportunamente por Resolução especifica.
Art 9o — Ficam revogadas as Resoluções n°s 48/85. de 28 do junho de 1985,

o 56^85. de 19 de julho de 1985
Art 10° — Manter em vigor todas as demais disposições sobro a exportação

do cafó verdo que nâo colidirem com as da presente Resolução
Brasília (DF). 26 de março do 1986

(a I PAULO SÉRGIO PORTUGAL GRACIANOPresidente

Taxas de Jurosi
no Exterior _ ,Ontem

. Libor (%)Prime-ratel%),
(Eurodólar 6 meses) (E.U.A.)
1985foj 10.19 10 5
Mar 9.44 10 bAor 8.94 \Q 5
Mai 8.19 10.5-
Jun 906 10.5
Jul 8.90 9.5Ago 8,31 9 5
Sei 8.31 .9 5
Cut 8.00 9.5
Nov 8 00 9.5-
Dez 8 00 S.5
1986
Jan 8.00 9 5
Fev 775 90

(Ta*as do último ca ao môs),

Bolsa de Metais de Londres
Compra807

249
984

suspenso
suspenso

2700
372
435
405

Alumino
Chumbo
Cobre (Cathodes)
Estanho (Standard!
Estanho (HighgradelNíqueí
Prata
Zinco (Standard)
Zinco (Highgrade)

suspenso com exceção da prata —
suspenso

2710em pence por onça troy (31.103gr)

Câmbio BANCO CENTRAL DO BRASIL
EM CRUZEIROS

MOEDA Venda VendaCompra Compra
10000 1.0000 13.770 13.8408.5728 8.6122 1.5989 1.61447 2606 7.2946 1.8877 1.90627 3203 7.3547 1.8723 1.89069.7916 9.8946
13922 1 4053 9.7986 9.8914151 95 153.06 0.089965 0,0910832,6193 2.6328 5.2302 5.283947 567 47.778 0.28821 0.291027 1457 7,1818 1.9173 1.93681 9496 1.9594 7.0277 7.0989179 34 180.21 0.076411 0.07717220.250 20.456
1579 1587.7 0.0086729 0.00876342.3253 2.3357 5.8954 5,9519146 21 146.99 0.093680 0,09465816,317 16,393 0.83999 0 84820

• Taxas drvulgadas pelo BC ontem no fechamento — 16 30h

DólarCoroa dinamarquesaCoroa norueguesaCoroa suecaDólar australianoDólar canadenseEscudoFlonmFranco belgaFranco francêsFranco suíçoIeneLibraLiraMarcoPesetaXelim

EQUIPAMENTOS
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MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

RESOLUÇÃO N° 33/86

H0JE AS 12:00 H0RAS

WfnTílA 
Apresentação:

mm 
MAURÍCIO CIBULARES

1360KHZ NESTOR ROCHA

UM PASSO À FRENTE NA COMUNICAÇÃO

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ (IBC).
no uso de suas atribuições legais e na conformidade do que dispõe
a Lei n° 1.779. de 22 de dezembro de 1952. resolve:
Art. 1o — Fixar o quantitativo de 400.000 (quatrocentas mil) sacas

para a exportaçào do café verdô em grão, ou torrado e
moldo, descafeinado ou nâo, para registros a partir de 31 de março de
1986 e embarques no período de 01 a 31 de maio de 1386,
quantitativo este que. somado ao saldo existente em 31 de março de
1986. para embarques no mesmo período, totalizará efetivamente o
contingente disponível para embarques no môs de maio de 1986.
Art. 2o — Manter em vigor todas as demais disposições sobre a

exportação de café verde em grão, ou torrado e moído.
descafeinado ou não, que não colidirem com as da presente
Resolução.

Brasília (DF), 26 de março do 1986,
(a.) PAULO SÉRGIO PORTUGAL GRACIANOPresidente
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Foto da Marc^lo Carnaval

Marcilio esta otimista, mas sa^^^^bcmcos terao de emagrecer
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Marcílio diz

podem 
usar

para 
evitar

Divorciado da sociedade, após um
longo período de inchaço, decorrente
do processo inflacionário, o setor fi-
nanceiro tem agora de repensar suas
funções, reciclar-se e adaptar-se à no-
va realidade econômica. A Era do
Cruzado, da inflação zero, provocou
um baque forte sobre os bancos —
admite o banqueiro Marcílio Marques
Moreira, 54 anos, e desde 1968 na
direção do Unibanco, um dos maiores
conglomerados financeiros do país.
Mas, otimista, confiante no sucesso
das mudanças, Marcílio acredita que o
governo finalmente retomou sua auto-
ridade, resgatou a credibilidade da
moeda e restabeleceu a cidadania eco-
nômica da população.

Bacharel em direito, com mestrado
em ciência política pela Universidade
de Georgetown, em Washington, ex-
diplomata, Marcílio Marques Moreira
sabe que o setor terá de passar por um
regime de emagrecimento, deixando
de exercer funções que não lhe são
próprias e para as quais fora levado
pela elevada taxa de inflação. Os ban-
cos voltarão a atuar de forma clássica,

que 
bancos

criatividade

demissões

sendo o ponto de encontro entre pou-
pança e investimento. Terão de cobrar
pelos serviços prestados, mas também
terão de ser muito mais eficientes e
competitivos.

Nesta entrevista concedida a Cristi-
na Calmon e Rui Xavier, Marcílio
Marques Moreira fala de demissões,
estatização, tabelamento de juros, lu-
cros, inflação e do processo de adapta-
ção dos bancos ao Plano de Inflação
Zero. Ele não acredita na estatização
do setor financeiro e entende que
demissões em massa poderão ser evita-
das, a partir de uma série de inovações
na área bancaria. Segundo o diretor do
Unibanco, dos 800 mil bancários em-
pregados, 10% atuavam basicamente
na defesa contra a inflação. Eles deve-
rão ser reaproveitados em outras
áreas, para evitar decisões traumáti-
cas. Para isso o governo terá de cola-
borar, desregulando um pouco o setor,
revendo a cobrança de tarifas e dando
um horizonte para que os banqueiros
admitam passar, cerca de um semes-
tre, sem lucros. A seguir, os trechos
principais da entrevista:

Foto de Marcçlo Carnaval

Marcílio está otimista, mas sabe que bancos terão de emagrecer

JORNAL DO BRASIL — Quais as
conseqüências para o sistema financeiro,
em particular os bancos, com o Plano de
Inflação Zero adotado pelo governo?

Marcílio Marques Moreira — Toda a
economia brasileira tem de se adaptar a
uma nova realidade, que é drasticamente
diversa daquela anterior a 28 de fevereiro.
Mas dentre setores, talvez aquele que
tenha uma tarefa mais complexa, mais
abrangente e profunda a realizar é o setor
financeiro. É que a reforma econômica
girou em torno da transformação, da re-
criação da moeda, e o sistema financeiro é,
por excelência, o manipulador dessa moe-
da. Sua matéria-prima é a moeda, que foi
totalmente redesenhada. E preciso repen-
sar seu papel, redefinir suas funções, rees-
truturar seu organismo e reelaborar suas
relações com os clientes e com a própria
comunidade.

JB — E o setor financeiro tem condi-
ções de repensar suas funções e de se
adaptar à nova realidade imediatamente?
Já estava preparado para esse tipo de
mudança na economia?

Marcflio — Evidentemente estávamos
prevendo que poderia haver alguma modi-
ficação, inclusive se falava em um choque
heterodoxo, aos moldes da Argentina. En-
tre os cenários que se desenhavam, acháva-
mos que o choque tinha uma probabilidade
baixa - 20%. Mas sabíamos que essa
probabilidade subiria, estava subindo, da-
do o fato de as medidas adotadas para
combater a inflação não estarem surtindo
efeito. Mas era muito difícil, realmente, se
preparar, pois não se sabia ao certo o que o
governo faria. Foi uma surpresa, pois ape-
nas se considerava essa hipótese como uma
entre várias e a mais remota. Talvez para
maio ou junho, pois havia problemas como
a sincronização entre ativo e passivo, ren-
das, preços para serem equacionados an-
tes. Mas, por outro lado, o fator-surpresa
permitiu que o programa surtisse um bom
efeito.

JB — O que um banco faz diante dessas
mudanças?

Marcflio — O sistema estava prepara-
do do ponto de vista de ativos e passivos,casados em prazos, modalidades de opera-
ções. Agora tem de repensar o problema
da função bancária, daqui para a frente.
Porque o sistema estava exercendo certas
funções, que em outras partes do mundo
não são feitas. Por exemplo, o setor bancá-
rio funciona como um correio. Nos Esta-
dos Unidos ou Europa se você tiver de
pagar uma conta de colégio, luz ou telefo-
ne, você recebe a conta em casa, faz um
cheque, coloca em um envelope e remete
pelo correio. Aqui você vai num banco,
ocupa o tempo ao caixa, da contabilidade
do banco.

JB — Mas para os bancos era interes-
sante exercer esse papel. Usavam os recur-
sos de terceiros por algum tempo, obtendo
uma remuneração vantajosa...

Marcflio — Como os bancos giravam
com o dinheiro, utilizando-o por alguns
dias — de 1 a 42 dias — foram aceitando
aquelas funções, e, até mesmo, exercendo-
as sem nenhuma remuneração explícita,
expressa. O que havia era uma remunera-
ção implícita, que era a utilização daquele
dinheiro para empréstimos, aplicações. O
sistema também passou a se especializar na
defesa contra a inflação. E era uma luta

diuturna: alguém no Amapá queria deposi-
tar seu dinheiro às 16 horas e aplicá-lo às
16h30min em São Paulo no open market,
para não perder muito com o dinheiro
parado. E o que era uma operação basica-
mente de pessoa jurídica, passou a ser uma
operação normal de pessoa física. O que
virou uma aberração. A própria contabili-
dade do sistema bancário era feita em duas
moedas, em cruzeiro e em ORTN (com
correção monetária).

JB — Esse tipo de atividade não qjuda-
va a alimentar a inflação? Não tornava o
setor um sócio da inflação, pois ele acabava
ganhando em cima dela?

Marcflio — Ganhar com a inflação
propriamente, não. Apenas a sociedade
delegou ao sistema financeiro essa função.
E a sociedade precisava disso porque senão
teria seus bens, seu patrimônio corroído.
Do ponto de vista macroeconômico, cada
vez mais a moeda cruzeiro se tornava
menor. Todo mundo fugia da moeda.

JB — Se não tivesse havido inflação, o
sistema bancário teria crescido tanto?

Marcflio — Não teria crescido nessa
direção. Pode agora é crescer em outra
direção. Terá tempo, vagar e capacidade
para se adaptar. E é aí que reside o âmago,
o cerne da questão, que é aproveitar o
desafio enorme para fazer um regime de
emagrecimento, depurar aquelas funções
que não lhe são próprias, que o sistema
financeiro era obrigado a fazer por causa
da inflação.

JB — Que tipos de função?
Marcflio — Por exemplo, para captar

depósitos à vista, o banco cada vez alarga-
va mais sua atuação. Ia nas empresas
apanhar dinheiro físico, tirando esse traba-
lho dos clientes. Cada dia as empresas
pediam novos serviços, inclusive de
computadores, postos de serviços, etc. Ser-
viços extremamente sofisticados, mas que
eram necessários dado o nível de inflação.
As empresas produtivas também monta-
ram suas mesas de open, departamentos
financeiros mais sofisticados.

JB — Num país sem inflação, qual é o
papel dos bancos?

Marcílio — Tem que voltar às funções
clássicas de um banco, captando recursos,
processando e guardando e depois empres-
tando o dinheiro. Ser o vértice entre pou-
pança e investimento.

JB — Quantas pessoas são necessárias
para que um banco possa realizar suas
funções normais?

Marcflio — A metade do pessoal era
empregado. Os bancos não vão deixar de
prestar serviços, que envolve 40% do pes-
soai. Mas esses serviços vão ter de ser
cobrados explicitamente, de forma trans-
parente. INPS, PIS, Pasep, FGTS podem
continuar desde que sejam cobrados. E a
cobrança, de um modo geral, deve ser
competitiva, com o governo determinando
apenas as tarifas de alguns serviços pú-
blicos.
JB—Há alguma possibilidade de os depósi-
tos ã vista no Brasil virem a ser remune-
rados?

Marcflio — Isso terá que ser discutido,
mas tem de ser um passo seguinte à rearru-
mação do sistema. Mas é plausível ter
algum instrumento que viabilizasse o paga-
mento de juros nos depósitos à vista.
Talvez com base nos fundos de renda fixa,
mas sempre respeitando o critério de não

se tornar um investimento. Não poderiam
nunca se igualar à remuneração propiciada
pelas cadernetas de poupança ou do open,
por exemplo.

JB — Há um temor de que os bancos,
com a perda de rentabilidade e também da
especialização na defesa contra a inflação,
venham a demitir cerca de 10% do pessoal
empregado (cerca de 800 mil pessoas).
Como o senhor vê essa questão? Quantas
pessoas vão ser cortadas?

Marcflio — Estão sendo feitos estudos
apurados, para tentar não fazer nada trau-
mático. Mas o setor não vai mais poder
absorver o mesmo número de pessoas que
empregava no sistema passado. Em 1985 o
setor bancário registrou um crescimento de
10% na mão-de-obra empregada. Isso não
vai mais ocorrer. Temos 50% do pessoal
trabalhando em atividades básicas, 40%
em outros serviços e 10% que atuavam na
área de captação de depósitos, open mar-
ket, venda fixa. Esses poderão ser reapro-
veitados em outras áreas, fazendo coisas
novas na área financeira, a partir da instru-
mentalização do sistema, da desregulação
e da inovação. É preciso criar novos instru-
mentos de atuação, inclusive no Sistema
Financeiro da Habitação. Para isso é prcci-
so liberar a atuação das instituições, para
que possam fazer um trabalho maior de
alfaiataria financeira. Numa economia não
inflacionária pode-se e deve-se criar coisas
novas.

JB — Os bancos não concordariam era
dar agora uma cota de sacrifício, desenvol-
vendo um programa de estabilidade volun-
tária?

Marcílio — Estamos conversando com
o Banco Central, pois na medida em que
pudermos fazer a cobrança de tarifas, alte-
rar o nível de 45% do recolhimento com-
pulsório sobre os depósitos à vista e tam-
bém remunerar melhor esses recursos, ha-
verá um alívio. Os banqueiros admitem
passar um semestre, talvez, sem lucro,
desde que tenham um horizonte, de atua-
ção, vislumbrem alternativas. E preciso
tempo para nos adaptarmos à nova realida-
de apesar de que o setor bancário, assim
como toda a economia, será beneficiado
com as mudanças. Só que foi atingido no
meio de um processo. Portanto, é o setor
que terá de fazer o maior esforço de
readaptação. Se conseguir fazer bem, tem
todas as condições de se colocar na econo-
mia de forma mais sadia, com lucros nomi-
nais que não devem parecer tão grandes,
mas também serão mais sadios. Antes
eram lucros inflacionários e muito voláteis.

JB — Uma greve hoje dos bancários,
que se sentem muito ameaçados com as
mudanças e as conseqüências sobre os
bancos, pode deteriorar a relação do setor
com o governo?

Marcflio—É uma situação que merece
todo o cuidado. Tenho procurado conver-
sar com o governo e com o sindicato dos
bancários para que haja um entendimento
entre todos. Se houver uma sintonia entre
os três segmentos, o sistema terá condições
de superar esse momento difícil e terá a
possibilidade de sair dessa situação fortale-
cido, consolidado e mais moderno, em
termos de rentabilidade. E obter uma
melhor compreensão pela sociedade do
papel do sistema financeiro. A inchação
fazia com que fosse incompreendido, hosti-

lizado e mal visto pela sociedade, que
sentia os bancos como sócios da inflação.

JB — O tabelamento dos juros causaria
impacto negativo para os bancos?

Marcílio — Fizemos várias simulações
e verificamos que a sensibilidade do siste-
ma não é em relação às taxas, na mediija
em que cobra juros mas também paga qa
captação. Para o governo sim, seria muito
difícil administrar as mudanças com o juiotabelado. Porque a curto prazo a admmis-
tração monetária será o ponto-chave para
o sucesso da política. Se houver urta
expansão monetária excessiva e os jurbs
estiverem muito baixos, tenderá a ocorrer
uma procura muito grande por ativos reais,
com acúmulo de estoques e conseqüente
pressão sobre õs preços. O governo tam-
bém não pode deixar cair os juros para não
afetar ainda mais o índice de poupança
nacional, que caiu nos últimos anos ae
30% para 15% em relação ao PIB. Unia
taxa justa de juros é a de mercado, inde-
pendente de qualquer fator monetário que
a distorça. Para isso é preciso pensar em
economia de mercado ae uma forma mais
séria.

JB — O senhor prevê fusões e incorpo-
rações no setor?

Marcílio — Pode haver alguma coisa
nesse sentido. Mas acredito mais na cria-
ção de instituições regionais, mais enxutas.
Pode haver, sim, associações na área çle
serviços, ou seja, para otimizar funções.
Não tem nenhum sentido, por exemplo,.o
Brasil ter três redes de caixas automáticos
(Banco 24 horas, Itaú e Bradesco).
JB — Os banqueiros não estão com medo
da estatização?

Marcílio — Com a Constituinte, os
temas em torno do assunto estão em aber-
to. E é a sociedade que tem de escolher.
Agora, a experiência internacional, de
Portugal, México e França mostra que o
sistema bancário estatizado presta serviços
menos inovadores, menos dinâmicos e me-
nos sensíveis às mudanças conjunturais e
estruturais da economia. O sistema misto
que funciona aqui é mais fértil e aberto. E
na medida que o setor financeiro souber se
reciclar, aproveitando o desafio da mudafi-
ça, e apresentar uma face mais positiva
perante o sistema produtivo e a sociedadf,
até diminui a probabilidade da estatizaçãç».
O inchaço a que o sistema se submeteu,
pelo processo inflacionário, tornava-o pri-
vilegiado perante os demais segmentos.
Voltando ao seu papel econômico, de
vértice entre poupança e investimento,
recuperará seu papel social. E nesse senti-
do precisa se modernizar, não tecnologicá-
mente, dada a sofisticação já alcançad^,
mas nas operações, nos negócios que reaü-
za para recuperar o distanciamento que
houve entre a sociedade e os bancos. •

JB — Quais os pontos positivos e nega-
tivos do Plano de estabilização Econômica?

Marcílio — Restaurou-se a autoridade,
no sentido conceituai do governo. Até fevê-
reiro estavam se alargando perigosamente
aquelas áreas de incertezas econômicas,
pela aceleração da inflação, e política. Res-
gatou-se a credibilidade da moeda e te
restabeleceu a cidadania econômica da pb-
pulação. A mudança foi tecnicamente com-
petente e politicamente hábil. Sé não hou^e
condições políticas para ter sido feito um
pacto social, abrindo campo para as me-
didas.

riOTflltTEC IXmiXTKIA AEIÜOXÁimCA X. \.
Cia. Aberta

C.G.C.N9 33.069.691/0001-39
AVISO AOS ACIONISTAS. Acham-se a disposição dos Srs Acionistas, na
sede social da empresa, situada a Av. Franklin Roosevelt, 137, 119 aráar,
Rio de Janeiro-RJ., os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404
de 15 de dezembro de 1976, referentes ao exercício findo em 31 dedezem-
bro de 1985.Rio de Janeiro, 26 de março de 1986. Cláudio Ricardo HíJIck-
Presidente do Conselho de Adminiftraçáo.

Ligue para os nossos especialistas e comece
a ganhar dinheiro com ações agora mesmo

BANCO MULTIPLIC
DE INVESTIMENTO S.A.

Inlormacõcs lüi 263-6364
Centro Av Rio Branco. 8b Toi 296 1133
Cassino Atlântico Av N Sra dc Copacabana, 1417 7et 267 3926

..Lüblon H Gal UrQum // ti Tel 294 204 /
JORNAL DO BRASIL

'p0^1)) COMPANHIA QUÍMICA INDUSTRIAI DE LAMINADOS
C.G.C. n® 33.047.655/0001-74

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede social
à Av. Automóvel Clube, 10.976 - Acari-RJ, os documentos a que se
refere o Ari 133 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, relativo
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1985. Rio de
.Janeiro, 26 de março de 1986. A Diretoria. .

Muktsnr
MULTITÉXTIL S/A.^SN
COMPANHIA ABERTA

CGC/MF N9 22.148 316/0001-68

lllviUNDIAL
ARTEFATOS DE COURO SA

Companhia Aberta
CGC 33.042.961/0001-18
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas na Sede da
Empresa, sito à Rua UruraT, 556 nesta cidade, os documen-
tos aquese refere o artigo 133 da Lei n9 6.404 de 15-12-76,
relativo ao exercício encerrado em 31-12-85. • 

AÇÃONOSSAS AÇÒCSSAO NEGOCIADAS
Rio de Janeiro, 26 de Março de 1986

HÉLIO PASKIN
Diretor Presidente NAS BOiSAS Oi VAlOttS.

SISTtMA CATAGUAMfrUCOLOlNA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA .
Ficam convidados os senhores acionistas a participar da Assembléia Geral
Extraordinária. Que se realizará na sede social, na Rua Farmacêutico Durval
Bastos, n9 668, em Leopoldina/MG. às 10:00 horas do dia 05 de abril de
19B6 para deliberar sobre a seguinte ordem do dia

- Proposta da Administração para reavaliação espontânea dos bens do
Ativo Permanente da Companhia, nomeando-se os peritos encarrega-
dos de realizar, até o mês vindouro, a nova avaliaçao desta bens

Outros assuntos do interesse social
Leopoldina, 21 de março de 1986

VOTECstvriçosUMCoevGCHusst
NOSSAS AÇÒCSSÃO NKXXIAOASNAS 50CSAS D€ VAiOSES

Cia Aberta
C.G.C.N933.034.794.0001-63

AVISO AOS ACIONISTAS. Acham-se a disposição dos Srs Acionistas, na I
sede social da empresa, situada a Av. Franklin Roosevelt, 137, 129 andar, I
Rio de Janeiro-RJ., os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 6.404 I
de 15 de dezembro de 1976. referentes ao exercício findo em 31 dedBzem-1
bro de 1985.Rio de Janeiro. 26 da marco de 1986. Cláudio Ricardo HBlck-1
Presidente do Conselho de Administração.
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>erários do Mac Laren retiram por dia 1ÕÒ toneladas de aço do Epilácio Pessoaá cerca de 10 navios afundados na Baía de Guanabara, à espera de serem, sucateados

AGENAVE

SAÍDA PARA COSTA LESTE DOS
ESTADOS UNIDOS

MINERVA

Philadelphia
ZEUS

3

c O V1M"Nhi>3 DE HXi, ÍI^AQAJ /VVMTlAVt .

NETU/VMR

CHEGADA DA COSTA LESTE DOS 1
ESTADOS UNIDOS

Philadelphia,
NETUNO

Philadelphia,

Paranaguá 27.03.86
Santos 28.03.86
Baltimore, Norfolk, New York
Santos 31.03.86
Rio 04.04.86
Baltimore, Norfolk, New York
Paranaguá 20.04.86
Santos 21.04,86
Rio 24.04.86
Baltimore, Norfolk, New York
Paranaguá 29.04 86
Santos 30.04.86
Rio 04.05.86
Baltimore, Norfolk, New York

27.03.86 M. AUX. Rio 02.04,86 04.04.86
01 ¦04'86 Santos 05,04.86 10.04.86
03.04.86 NETUNO Santos 03.04.86 05.04.86
M-M-86 Rio 06.04.86 08.04.86

20.04.86 H. LEAL Santos 25.04.86 27.04,86
24,04.86 Rio 04.05.86 04.05.86
250486 MINERVA Santos 05.05.86 07.05.86
29.04.86 Rio 08.05.86 10.05.86
03.05.86
05.05.86

SAÍDA PARA O CANADÁ E
GRANDES LAGOS

CHEGADA DO CANADÁ E
GRANDES LAGOS

M. AUX Paranagua 12.04 86 1 2 04 86
Santos 130486 16,0486Rio 17 04 86 17.04.86

Montreal. Toronto
ALISON ParanaguiS 07 0586 07 05 86Santos 08 05 86 11 05 86Rio 12 05.86 12 05 86
Montreal. Toronto. Saint John, Halifax

AUSON Rio
Santos

OUVIA Rio
Santos

30.04 86
0305.86
15 0586
18.05.86

02 05.86
04 05 86
17.0586
200586

Sede Manaus Rua Monsenhor Coutinho, 340¦ Tel : 234-7884 - Telex: (09221 196/NETU BRRio de Janeiro: Departamento de Angariação
de Carga • Av. Pres. Vargas, 482 • s/305 306
Tel : 203-1272 IPABX) End Teleg Netumario

Telex: (0211 23069/NETU BR e (0211
22732/NETU BR • São Paulo: Filial Av Pau
lista, 1 499 • Conj. 1306/1309 Tel : 284 5011
(PABX) • Telex: (0111 22862/NETU BR • San

tos: Filial - Rua Augusto Severo, 13 • 2? and. <
Tel.: 32.7211 (PBX) - Telex: (0131 1217/NETU
BR • E U A : Escritório próprio om Nova York
• Netumar Lines • 26, Broadway 6th Floor, New
York NY - Telex: (231 226642/NEMA UR •
Agente Geral no Canadá: Navigation Netumar
Ltée/Ltd. Suite 1650 1200 McGill College Ave.
Montreal Quebec H3B4G7 • Canadá - Telex: (21)
0524512/NETNAV MTL

MFDITFRRANEO
Espanha • Frdii(,fi Itrflid Gre( id

(«»< nt.mios t «jnjíis p«u«» ( hi|»rt" M.iIm l ibia I urqtna I umsui

EGITO / MAR VERME:LH()
Alexandria Aqaba - Jeddah - Hodeidah

(<•« cit.imos < «irqrts pdra Yemcn do Norlc)

GOLFO ARÁBICO / ÍNDIA / PAQUISTÃO
Bombay - Karachi ¦ Dubai ¦ Daniman • Kuwait

(<u citamos < «mjas para Bahrain Ahu-Dhabi í)oha. Mus< al c Sharjah)

NAVIOS PARANAGUÁ SANTOS R. GRANDE
THEEKAR no porto -
IBN SHUHAID 02/4 no porto 28.3

NAVIOS
THEEKAR
IBN SHUHAID

PARANAGUÁ SANTOS
no porto
no porto

R. GRANDE
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Mac Laren 
quer 

abrir empresa 
para 

sucatear navios

Emaq rejeita tese do 
governo

de 
que falência 

seja solução

• Numa época em que a maré anda
baixa para os estaleiros, com elevada
capacidade ociosa por falta de enco-
mendas, o sucateamento de navios
pode vir a se tornar uma atividade
íycrativa. Pensando nessa "diversi-
ficação", o estaleiro Mac Laren já
estuda a possibilidade de abrir uma
empresa associada à Cosigua, do
grupo Gerdau, com a finalidade ex-
cjusiva de comprar embarcações de-
sàtivadas, desmontar e vender o aço
siicateado às siderúrgicas.

¦ Para avaliar os custos da opera-
ção, o Mac Laren está finalizando o
desmonte do navio Presidente Epitá-
cio Pessoa, comprado da Petrobrás
pela Cosigua. Desde início de de-
zpmbro passado, cerca de 140 operá-
rios retiram diariamente uma média
de 100 toneladas de aço, que seguem
diretamente para a siderúrgica. A
embarcação completa possui 11 mil
toneladas de aço, matéria-prima que
vkm abastecendo a Cosigua por qua-
sé quatro meses, "com a vantagem
de não ficar à mercê das oscilações
de preços do mercado", ressalta o
diretor do Mac Laren, Paulo César
Pereira Pinto.

í> | Outra vantagem do desmonte de'' navios fora de uso, segundo o diretor
do Mac Laren, é que, além do aço,
podem-se extrair outros metais como
o cobre, bronze, latão e alumínio,
que às vezes têm preços de venda no
iúercado bastante atrativos. Esse
material, somado aos eventuais equi-

pamentos e peças de reposição que
podem ser retirados das embarca-
ções, têm valor superior à sucata.
Pereira Pinto calcula que o produto
dessa venda é suficiente para cobrir
cerca de 60% do custo da operação
de desmonte da embarcação.

As embarcações, comparadas a
caminhões e automóveis, têm uma
vida útil bastante reduzida. Em ge-
ral, após uma média de 15 a 20 anos
de uso, um navio é desativado, em
função dos elevados custos operado-
naispara sua manutenção. A Mari-
nha Brasileira, por exemplo, é tradi-
cional fornecedora de embarcações
para sucata às siderúrgicas.

O Arsenal de Marinha prepara-
se para leiloar o submarino Guana-
bara, que serviu à Marinha norte-
americana durante a segunda guerra
e foi incorporado à frota brasileira
em 1973. Antes de leiloar o Guana-
bara para sucateamento, porém, o
Arsenal de Marinha retira todas as
peças e equipamentos que podem
servir para reposição em outras em-
barcaçoes. O submarino Guanabara
pertence a uma frota de sete embar-
cações adquiridas da Marinha norte-
americana. Além dele, já foram lei-
loados os submarinos Rio de Janeiro
e Rio Grande do Sul e apenas o
Amazonas, Bahia, Goiás e Ceará
ainda permanecem em atividade.

Outra fonte de navios para suca-
ta são as embarcações de bandeira

. , A diretoria do Estaleiro Emaq
I nega que a dívida da empresa ultra-

passe Cz$ 1,5 bilhão. Em nota oficial
divulgada ontem e assinada pelo di-
retor executivo, Renato de Castro
Santos, a empresa contesta declara-
ções atribuídas ao ministro dos
Transportes, José Reinaldo Tavares,
dè que a única solução para o proble-
ma do estaleiro é a falência e garante
que os débitos globais são de aproxi-
madamente Cz$ 500 milhões e que a
empresa está "respaldada 

por ativos
dê valor superior'.

O ministro dos Transportes tam-
bém é acusado, através aa nota, de
não ter cumprido promessa feita aos
empregados do Emaq no sentido de
buscar uma solução para o pagamen-
to dos salários em atraso. O governo
réjeita a hipótese de estatizar o esta-
leiro, no qual o Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e So-
ciai (BNDES) detém 27% do contro-
le, e oferece aos empregados a ga-
rantia do seguro-desemprego. A
proposta do governo não agrada aos
trabalhadores, que querem a venda
dos navios em construção como su-
cata para pagamento dos salários.

A direção do Emaq considera a
proposta de falência uma medida
mais dispendiosa para o "mercado,

para o governo e socialmente muito
injusta'. Eles querem que o Ministé-
rio dos Transportes e o BNDES
avaliem o plano de saneamento fi-
nanceiro elaborado pela empresa,
através de "um fórum político de
alto nível, capaz de tornar mais ágil a
solução do problema".A nota insinua ainda que o go-
verno pretende atrapalhar as nego-
ciações em andamento com os esta-

leiros Verolme e Mac Laren, queestudam a possibilidade de adquirir
o Emaq. "Essa 'não solução' (a fa-
lência) que o ministro apresenta che-
ga no momento em que dois grandes
grupos privados estão discutindo
meios e modos de absorver o
Emaq", diz o comunicado.

Ao ressaltar que o governo até
agora não recebeu os representantes
do estaleiro, a diretoria do Emaq
não considera ser essa razão suficien-
te para justificar a "desinformação"
do ministro dos Transportes em rela-
ção à situação financeira da empresa
e à proposta de saneamento, incluin-
do a participação do Verolme e do
Mac Laren na questão. Insistindo na
avalizaçáo do plano de saneamento,
a direção do estaleiro "lamenta a

Çjsiçáo 
equivocada do ministro dos

ransportes".
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estrangeira e a própria Baía de Gua-
nabara, que tende a se tornar um
verdadeiro cemitério de embarca-
ções. Atualmente, cerca que dez
navios estão afundados na Baía, à
espera de autorização da Capitania
dos Portos para a retirada. A Capita-
nia dos Portos, no entanto, tem se
negado a dar autorização, que vem
sendo solicitada pela Brasilmar, uma
firma especializada em reboque e
salvamento em alto-mar, mas que
também efetua desmontes de navios.

O proprietário da Brasilmar, Jo-
sé Eduardo Santos, se propõe a
retirar as embarcações, cobrindo o
custo da operação com a venda da
sucata. Ele alega que a quantidade
de navios naufragados na Baía vem
atrapalhando as atividades de sua
empresa, cujos barcos são obrigados
a manobras arriscadas para evitar
acidentes com os esqueletos de na-
vios.

Nas proximidades da Ponte Rio-
Niterói existem três embarcações
naufragadas que obrigam os navios
que entram no estaleiro Mac Laren,
por exemplo, a uma arriscada volta
em torno da Ilha do Mucanguê, por
baixo da ponte, para entrar no canal.
A Capitania dos Portos, indepen-
dente da proposta da Brasilmar, se
nega a autorizar a retirada das em-
barcações, ou mesmo fornecer a re-
lação dos navios naufragados na
Baía de Guanabara até a boca da
barra.

A Verolme já ganhou concorrência para construir corvetas para a Marinha

CLASSIFICADOS JB
ANUNCIE 284-3737
PELO TELEFONE

NAVIOS
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IBN RUSHD

PARANAGUÁ RJ.
no porto
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com a Cummins e a Vickers

Fronape teve receita

de US$ 25,5 milhões

em janeiro 
e fevereiro

A Frota Nacional de Petroleiros (Fronape), da Petrobrás,
faturou nos dois primeiros meses deste ano 25,5 milhões de
dólares em frete de exportação, transporte de mercadorias entre
terceiros países (cross-trade) e subafretamento de navios. Nos
últimos 12 meses a Fronape devolveu aos proprietários, armado-
res estrangeiros, sete navios que vinha usando na importação de.
petróleo, reduzindo suas despesas de afretamento em mais de.5Jt
milhões de dólares por mês.

Os dois últimos navios devolvidos aos armadores estrange*-
ros pela Fronape foram o World Gala, de 278 mil toneladas de ~

porte bruto, após cumprir viagem contratada para o transporte de
minério de ferro, e o World Brasília, de 279 mil 280 toneladas; a-
caminho do golfo Arábico. Além desses, outros cinco barcos que
traziam petróleo para o Brasil foram devolvidos aos proprietários:
Brazilian Vitória, de 135 mil 394 toneladas; Brazilian Hope. de 399-
mil 111 toneladas; Brazilian Spkndour, de 366 mil 340 toneladas;
World Renown, de 258 mil 126 toneladas; e o Brazilian Trader, de"
135 mil 414 toneladas. No total, de março de 1985 a março de 1986
a Petrobrás devolveu 1 milhão 851 mil 665 toneladas de porte
bruto aos armadores estrangeiros.

Os navios devolvidos, há algum tempo vinham constituindo,
tonelagem excedente, em vista do sensível aumento na produção
nacional de petróleo e, também, pela importação de fontes-
supridoras mais próximas ou mais convenientes, como a China,
que permite plena utilização dos navios mínero-petroleiros. que
levam minério de ferro e trazem óleo cru. Durante algum tempo á
Fronape utilizou essa tonelagem excedente para transporia^
granéis a serviço de terceiros, obtendo dólares no comércio
internacional.

SANTOS
28.3
12.4

Verolme fará canhão 
junto

O estaleiro Verolme, que ga-
nhou a concorrência das corvetas e
vai construir embarcações de guer-
ra para a Marinha, pretende ven-
der ao Exército canhões autopro-
pulsados que fará em associação
com a Vickers, inglesa, e a
Cummins, norte-americana. O pro-
tótipo do canhão autopropulsado
— ele se move como um tanque de
guerra, mas não tem blindagem —
será exibido na feira britânica de
armas, nos arredores de Londres,
em junho, para a qual está sendo
convidado o Ministro do Exército,
general Leônidas Pires.

Com chassis desenvolvido pelo
Verolme, equipamento de tiro Vic-
kers e motor Cummins, o canhão
montado sobre um veículo de aço
com lagartas é o produto certo para
substituir no mercado interno e
externo os antigos M 109 norte-
americanos, na opinião de especia-
listas da empresa de construção
naval. O diretor de marketing da

missões de ação de conjunto e de
apoio direto. Em 1970 a Itália ade-
riu ao projeto,
ção governamental em 1976.
1978 o FH 70 integra as forças
armadas da OTAN.

Capaz de atingir distâncias
até 30 quilômetros, disparando ra-
jadas sobre o alvo, o FH 70 pode
ser colocado em ação por sua guar-,
nição em menos de dois minutos e,
uma vez em posição pode ser ope-
rado por um único homem. Na
versão original o canhão é trans-
portado por uma unidade propul-
sora auxiliar que, na Europa, utili-
za motor Volkswagen.

Ishibrás é cenário de novela

O estaleiro Ishibrás tem cedido suas instalações para
as gravações das cenas externas da novela Selva de Pedra,
onae o ator Walmor Chagas interpreta, apesar da crise do
setor, um milionário da indústria naval (Aiistides Vilhena).
Além disso, a equipe do estaleiro tem fornecido assessoria
técnica na construção dos dialógos da novela-reprise.

As tomadas não chegam a quebrar a rotina dos
operários dos estaleiro, ocupados apenas com a finalização
de dois navios para exportação. Em compensação, a Globo
tem economizado em figurantes, como ocorreu na cena em
que Cristiane Torloni (Fernanda) vai conhecer o estaleiro.

Na tomada feita na área de projetos, uma enorme sala corri "
dezenas de engenheiros, técnicos e desenhistas, o corpo de
figurantes era formado pelos próprios empregados d5'
Ishibrás. j.

A gravação da novela, no entanto, não desalojou o
presidente da empresa, Manoel Pio Corrêa Júnior, de sua
confortável sala de trabalho. O escritório de Aristides
Vilhena está montado nos estúdios da emissora, onde uma
enorme foto do pátio do estaleiro na janela dá a ilusão de -

uma vista panorâmica.

R. GRANDE

31.3

vendido ao
Exército

divisão de armas do Verolme, Ray
Douglas, viajou para Londres, on-
de pretende manter contatos com
representantes de países compra-
dores.

Os canhões autopropulsados
do Verolme terão eauipamento de
tiro fabricado pela Vickers, idênti-
co ao do obuseiro FH 70, de 155
mm, desenvolvido pelo grupo in-
glês em associação com a Rheinme-
tall Gmb, da República Federal da
Alemanha, e a Oto Melara SpA,
na Itália. O FH 70 foi criado para
atender aos ministérios da defesa
da Inglaterra e da Alemanha, que
desejavam um novo canhão para as

(Epm
O canhão
autopropul-
sado será
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Lu£s Margal, ami-go do morto, permaneceu ao lado do corpo ate que ele fosse removido
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Luís Marçal, amigo do morto, permaneceu ao lado do corpo até que ele fosse removido
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Guitarrista acusado de

duas mortes em Magé

adia apresentação à DP:
O guitarrista e ex-estudante de Filosofia da PUC/RJ Alexan"

dre Bastos Soares Teixeira adiou para a próxima semana suá
apresentação ao delegado Pedro Machado, da 69a DP, em Magé",
que estava marcada para ontem à tarde. Ele é o principal acusado],
pela morte de duas pessoas e ferimentos em outras três -—í
inclusive um bebê de dois meses — há dez dias, no sítio Recanto;
das Pedras.

A autoria do crime, na opinião do delegado, já está definida»»
O que Pedro Machado quer descobrir agora são os nomes dos três-
cúmplices de Alexandre Teixeira, que deverá ter um mandado dé •
prisão preventiva decretado caso não se apresente à delegacia de-
Magé. A polícia já apreendeu as armas do crime e prendeu um dos-
participantes, o servente Luís de Oliveira.

Alexandre Teixeira é acusado também de assassinar a golpesde foice, em outubro, Ananias Adão, ex-caseiro do sitio e chefe dá '
família chacinada há dez dias. No massacre do sítio, o guitarrista^foi auxiliado por mais três homens, descritos por Luís de Oliveira,
como um branco, de olhos verdes, estatura mediana e idade
aproximada de 28 anos, e dois mulatos baixos, magros e de
cabelos pretos. Luís afirmou ao delegado que não participou do-
crime, tendo apenas assistido à chacina da família.

Pedro Machado disse que o advogado de Alexandre, do qual1ele conhece apenas o primeiro nome, Avelino, passou pela 69a DP"a caminho de Teresópolis c comunicou que seu cliente estáviajando com o grupo de rock, só regressando ao Rio na próximasemana.

No Rio e em Niterói Nos Estados

O cometa de Halley aparece no céu esta noite às 23h24mine
põe-se às 13h28min de amanhã. Só poderá ser observado, porém,-até às 5h59min, hora em que nasce o Sol. Mas a observação está»
prejudicada pela lua cheia, que ofusca o brilho do cometa. Ele está»
hoje a 91,5 milhões de quilômetros da Terra e a 168 milhões de"
quilômetros do Sol. Os dados são do Museu de Astronomia dO"
CNPq, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Informações*
adicionais podem ser obtidas pelo Disque-Halley — tel. (021) 5S0-
0332 ou pelo Tele-Halley - tel. (021) 552-2122.

Testemunhas inocentam

suspeito da morte do

estudante Mareei Gubna
, O delegado titular da 15a DP, Nilo Batista, afastou a

possibilidade de que Jairo Dias, apontado como um dos assassinos
do estudante Mareei Gubna, tenha participado do crime, apósacareá-lo com Valdir Luís Mendes, Vlamir Costa Garcia e anamorada da vítima, Valdira Bezerra da Silva. Os três assistiramao assassinato de Mareei, mas não reconheceram o suspeito comounidos três homens que assaltaram o grupo. Jairo foi liberado.

. . Jairo Dias foi o primeiro a chegar à delegacia, "atendendo aum eonvite". Estava com a mãe e duas irmãs e afirmou que passoua noite do crime no clube Brisa Mar, em São Conrado, "onde
cheguei a ver o William", um outro suspeito. Disse ainda quevárias pessoas o tinham visto lá, inclusive um policial militar quecôriVérsou com ele alguns minutos.Conheço o William (William Martins) e o Faz-Chover
(Laudcgar Avelino Júnior). O William chegou a morar comigoalgum tempo, mas em dezembro mudou-se.Ele sempre vinha aqui
para ir à praia. No domingo ele veio e deixou seus documentos,
que a polícia encontrou no meu barraco, e não voltou paraapanhá-los. O outro eu conheço porque seu pai é nosso vizinho, lána Estrada das Canoas — disse Jairo.

A mãe do rapaz, Darcy Dias, disse que o barraco onde a
polícia achou duas mochilas, documentos e roupas, que segundotelefonema anônimo seriam dos assassinos, náo pertence ao JoãoMacário, como foi divulgado: "O barraco é nosso". D. Darcyacrescentou que as roupas eram dos filhos e as mochilas também.Meu filho já foi viciado em maconha, mas nunca entrounuma delegacia. Não sei quanto aos outros, mas me parece que oLguílegar tem alguns probleminhas, porque o seu pai anda muitonervoso — disse.

.'.Kl!
f Delegado erra duas

vezes no mesmo caso
O delegado Antônio Carlos Tindó, de plantão no domingo,

ao Ver que o suspeito Jairo Dias estava na delegacia para seracareado com três testemunhas do assassinato do estudante
Mareei Gubna, pensou que o caso estava resolvido. Embora semadmitir, insinuava que o rapaz era culpado: "Porque ele cortou ocabelo? Por que ele está sem dentes?", perguntava. "Graças adetetives anônimos, o caso caminha para a solução", dizia,referindo-se aos telefonemas que apontaram Jairo como um dosmatadores.

...Tindó esperava ver-se livre do caso em que se tornou atração
principal após acusar o tio da vítima de ser traficante de tóxico e ode ser avião. "Ele falou isso mesmo. Eu estava muitone/vosa para ouvir, mas o Wlamir me contou tudo", reafirmouojjjgm a namorada da vítima, Valdira Bezerra.

. — Paramos com a idéia de processar o delegado porque NiloBatista nos afirmou que ele não havia dito isto. Como o delegadoé amigo da minha mulher, lhe demos crédito. O delegado Tindóachou que podia falar qualquer coisa, só que não esperava mexercom a família errada — disse Ricardo Gubna, primo de Mareei.Acrescentou que se voltasse a ouvir as insinuações não hesitariaem processar o policial.Até mesmo policiais do Setor de Apoio Operacional daqueladelegacia reconhecem que Tindó, um veterano policial com maisde"4() anos de serviço, "meteu os pés pelas mãos". Em carta
publicada ontem, no JORNAL DO BRASIL, Antônio Carlosindo diz que chegou à conclusão de que os indivíduos que haviam
praticado o crime eram "Jairo Dias, Laudegar Avelino Júnior eWilliam Martins — marginais conhecidos da Delegacia Policial".Mais uma vez chegou precipitadamente à conclusão: pelo menosJ^iro não foi reconhecido e o delegado Nilo Batista descartou sua

I participação no crime.

Satélite —

A frente fria que permanece no litoral do Rio deJaneiro, embora esteja com pouca atividade, continua
influenciando o tempo na Região Sudeste, causando
nebulosidade e pancadas de chuva. No Sul, o tempo
permanece bom com nebulosidade. E, nas demais regiões
do País. a predominância é de nublado com chuvas
isoladas.

No Rio c cm NiteróiEncoberto sujeito a chuvas ocasionaiscom períodos de melhoria. Temperaturaestável com ventos do quadrante Sul,Nordeste, fracos a moderados, Visibüida-de de boa a ocasionalmente moderadaMáxima: 30.4, cm Realengo; mínima:20.0°. no Alto da Boa Vista.

Precipitação das chuvas em mm
Últimas 24 horas:
Acumulada no mês:
Normal mensal:
Acumulada no ano:
Normal anual:

3.4
158.9
133.1
359.3

1 075.8
Nascerdls 06hl0minO Sol 

17h29min
O Mar Preamar I Baixa-ma

04h08min/l.lm 10h24min/0.5m
16h45min/1.3m
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Carro mata remador do Vasco

que 
fazia 

"cooper" 
na Lagoa

Três dos 15 remadores do Clube de
Regatas Vasco da Gama foram atropela-
dos às 5h20min de ontem, quando faziam
cooper na avenida Epitácio Pessoa, na
Lagoa. João Vicente Duarte Filho, 19,
aluno de Educação Física da UFRJ, no
Fundão, teve morte instantânea, enquan-
to Alexandre Ncgreiros da Silva, de mes-
ma idade, sofreu fratura da perna esquer-
da e o terceiro atleta, com ferimentos
sem gravidade, não foi identificado por-
que, traumatizado, não procurou socorro
médico.

Os atletas foram colhidos na calçada
por um Santana de cor escura e pintura
metálica, que teve os faróis de milha c o
pára-brisa quebrados c o pára-lama
amassado. O motorista fugiu sem prestar
socorro às vítimas. O veículo, segundo o
remador Pedro Zacarias, que corria mais
atrás, trafegava em velocidade excessiva
pela pista no sentido de corte do Canta-
galo e subiu a calçada. "Vicente era um
irmão de todos nós. É difícil de acredi-
tar" — disse Luiz Marçal, também atleta,

que permaneceu ao lado do corpo do
amigo até sua remoção.

"Chegou a voar"
Nelson Pereira Gonçalves, testemu-

nha do acidente, contou que diariamente
os remadores correm 3 quilômetros paraaquecimento e só depois é que "caem na
água". Ontem, ele chegou atrasado e,
com outros cinco companheiros, deixou a
sede do clube, na avenida Borges de
Medeiros, para encontrar os demais cole-
gas. Na avenida Epitácio Pessoa junta-ram-se aos companheiros, que já estavam
regressando.

Segundo Nelson Pereira, "tudo ocor-
reu de repente. Havia poucos veículos
quando surgiu um carro em velocidade.
Vi quando o veículo subiu a calçada e
colheu Vicente, que chegou a voar. Corri
para socorrê-lo, quando encontrei mais
dois feridos. A preocupação de todos era
providenciar uma ambulância. Foi então
que parou um carro e o motorista, que
era médico, examinou Vicente c disse

que ele estava agonizando". Foi tudo
muito rápido. Todos preocuparam-se em
atender aos feridos e acabaram por não
anotar a placa do automóvel que os
atropelou. Disse Nelson Pereira que ne-
nhum carro quis para para levar os feri-
dos ao Hospital Miguel Couto. A ambu-
láncia chegou 20 minutos mais tarde, mas
Vicente já havia morrido, vítima de es-
magamento do crânio. Seu corpo ficou
coberto com uma lona preta até ser
removido para o Instituto Médico-Legal.

Luiz Marçal e outros amigos de Vi-
cente contaram que, há cinco anos, ele
era atleta do Vasco, clube de sua prefe-
rência e de seus familiares. Não bebia,
não fumava e era pontual. Gostava de
correr em volta da Lagoa Rodrigo de
Freitas, o que fazia, às vezes, até mesmo
em dias de chuva. Educado, gostava de
orientar os colegas mais novos e orgulha-
va-se de ser remador. Seus colegas sus-
penderam os exercícios ao serem infor-
mados do acidente.

Médico nega 
que 

tenha ligação

com a família de 
"Escadinha"

O medico Lcvão Boghossian, queoperou Escadinha, desmentiu que as
manchas vermelhas encontradas na portado edifício onde mora fossem sangue
humano: "Isso deve ser de um cachorro
doente que evacuou sangue ou de uma
flor que espele um líquido de coloração
vermelha", disse o médico. Entretanto, o
porteiro do prédio, Décio, negou queexistisse algum cachorro doente na vizi-
nhança e a reportagem constatou que as
flores da árvore mais próxima das man-
chas são brancas.

Repetindo calmamente que não tem
nenhuma ligação com a família Encina, o
médico Levão Boghossian, negou quetenha atendido o traficante, ainda ferido,
em sua residência. Ele insistiu com os
porteiros, para que não limpassem a
mancha na porta do prédio, até que a
perícia examinasse o local.

Outro porteiro, Paulo César Neves
Maia, que estava de plantão na noite em
que Escadinha deu entrada no hospital,
declarou: "De madrugada, depois que o
doutor chegou do hospital, quatro ho-
mens estiveram rondando o prédio e,-
pelo interfone, perguntaram se o doutor
Levão morava aqui. Confirmei, e eles
foram embora num carro".

Dúvidas
O médico Levão Boghossian, relatou

mais uma vez os acontecimentos da noite
em que operou Escadinha, contando que
recebeu da Casa de Portugal um telefone-
ma de um homem desesperado pedido"pelo amor de Deus" ajuda para um
amigo baleado. No meio do relato, o
médico confirmou involuntariamente a
revelação do porteiro, Paulo César:"Soube pelo porteiro, ao chegar em casa
depois da operação, que quatro homens

haviam me procurado e que eles estavam
armados, mas, por favor, não publiquem
isto", pediu o médico aos repórteres.

Levão Boghossian rebateu as decla-
rações do ex-secretário estadual de Justi-
ça, Vivaldo Barbosa, que insinuou a
ligação do médico com a família do
traficante: "O Vivaldo, homem de justiça
e advogado, tem direito de achar a situa-
ção sui gene ris, mas eu não acredito que
ele tenha insinuado que eu tenha ligação
com a família de Escadinha."

Levão Boghossian disse ainda que"faz parte do código de ética profissional
de um médico operar qualquer paciente,
independente de ele ser um homem pro-
curado pela polícia. Escadinha poderia
ter morrido se não fosse operado imedia-
tamente, pois estava em estado de cho-
que hemorrágico depois de perder mais
de três litros de sangue".

Junta desaconselha remoção
A remoção imediata do traficante de

tóxicos José Carlos dos Reis Encina, o
Escadinha, para o hospital Central Penal
foi desaconselhada pela junta médica
convocada pelo dr Leváo Boghossian: os
exames constataram que o paciente, em
fase pós-operatória, ainda está sujeito a"eventuais complicações". A junta era
composta pelo pneumologista Newton
Bethlen, o cirurgião Wigand Joppert, o
ortopedista Nova Monteiro e o diretor do
Hospital Central Penal, Paulo Costa Lei-
te. Nenhum deles deu entrevista.

Um boletim assinado pelo dr Levão
foi expedido às llh40min. A saída da
junta médica do quarto de Escadinha, a
chegada à clínica de seu pai, Manoel
Encina, o Chileno, e revista feita por dois

PMs em um curioso provocaram um
princípio de tumulto no portão.

O boletim médico de Escadinha leva
o nome com o qual ele deu entrada no
hospital — Carlos Flores de Almeida — e
não entra em maiores detalhes, mencio-
nando apenas as "eventuais complica-
ções" que o paciente poderia sofrer com
a remoção. Chileno ficou com o filho
cerca de uma hora e ao sair disse que por
ordem do médico o número de policiais
no quarto fora reduzido para um (infor-
mação contestada por soldados). Ele foi
advertido pelo comandante do Nucoe,
major Paulo César, de que seria preso
caso insistisse em chamar os policiais de"gorilas". Chileno disse ao major que o
prendesse, pois não deixaria de falar
daquela maneira.

Segundo Chiieno, Escadinha será
reexaminado dentro de quatro ou cinco
dias pela junta médica. Um helicóptero
que sobrevoou a área ontem de manhã
(mais tarde verificou-se ser da TV Globo)
e a presença de um piloto de helicóptero
da Coordenadoria Aérea da Secretaria de
Governo causaram rumores de que o
traficante seria removido do hospital. O
piloto (que não se identificou) disse queapenas havia ido ver Escadinha.

Um P2, a mando da Secretaria de
Policia Militar, fotografou Escadinha, as
dependências do hospital e a fachada do
prédio. O policial afirmou que se encon-
trasse o traficante na rua não o reconhe-
ceria: "Está muito diferente. Sua barba
não tem a mesma forma de antes".

Alta vai depender de exames
O traficante José Carlos dos Reis

Encina, o Escadinha, não deverá ter alta
do Hospital da Casa de Portugal antes de
segunda-feira, quando será submetido a
novos exames radiológicos do pulmãodireito, que ainda apresenta problemas.
Sua remoção para o Hospital Central
Penitenciário dependerá do resultado dos
exames, mas a palavra final será do
cirurgião Levão Bogossian.

Na madrugada de ontem Escadinha
voltou a ter febre, mas seu estado foi
considerado bom pela junta médica que o

examinou de manhã. Quando receber
alta da Casa de Portugal, será internado
no Hospital Penitenciário da Frei Cane-
ca, onde ficará de 40 a 60 dias num
cubículo do primeiro andar, sob guarda
do Desipe, segundo informou o diretor
da unidade, médico urologista Paulo da
Costa Leite.

Escadinha conhece bem o Hospital
Penitenciário, pois já esteve internado lá
outras vezes, a última em março, quando
fez greve de fome e sofria de úlcera.
Paulo Leite garante que a segurança é

absoluta, lembrando que é diretor da
unidade há 11 anos, período durante o
qual nunca ocorreu uma fuga do hospital.

Ontem à tarde, o esquema de segu-
rança no portão da Casa de Portugal foi
reduzido, com os PM do 6o Batalhão e do
Nucoe mais preocupados em policiar o
Morro do Turano, onde, segundo infor-
mações estariam olheiros de EScadinha.
Dois homens chegaram a ser detidos porestar em atitude suspeita dentro do
Volkswagen MR-2737. Foram levados
para a 18J DP, na Praça da Bandeira.

Detidos tinham o carro da fuga

Presos na cidade mineira de São
Lourenço, na quarta-feira, "por atitudes
suspeitas", o escrevente da polícia cario-
ca Marco Antônio Pereira da Silva c o
motorista de táxi Sebastião Martins Ju-
nior chegaram ao Rio ontem à noite e
foram levados para o DIE, onde estão
presos, sob suspeita de terem levado
Escadinha — ferido a bala — ao hospital.
Os dois negaram a acusação, mas a
polícia já sabe que 6 Del Rey UV 4222,
pertencente ao ex-soldado da PM Valte-
nir Flores de Sousa — que estava com

eles — foi o carro que deixou o traficante
no hospital.

Com Marco Antônio e Sebastião ha-
via um terceiro homem, que desapareceu
quando soldados da PM chegaram ao
Hotel Elite, onde estavam hospedados,
levando uma metralhadora. Com o escre-
vente, foi apreendida uma pistola calibre
45 e dois carregadores. O delegado Jorge
Marques Sobrinho, da Divisão de Investi-
gações do DIE, informou que foi o ex-
PM Valtenir quem assinou a guia de
internação de Escadinha e pagou os Cz$ 8

mil. O ex-soldado fugiu de casa, em Braz
de Pina. ontem, mas a polícia prendeusua mulher Maria Helena e o filho.

Marco Antônio negou para o delega-
do Sobrinho qualquer participação no
caso e disse "nem conhecer Escadinha, a
não ser pelo repórter". Mas revelou co-
nhecer os comparsas deles, já que pren-
deu alguns. O motorista Sebastião disse
que não conhece Escadinha e que foi a
São Lourenço a passeio.

No Mundo
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Dulce Corrêa de Oliveira Frei-
tas, 86, de insuficiência cardía-
ca, no Hospital São Lucas, cm
Porto Alegre, onde nasceu. Es-
crivè de Justiça aposentada, ti-
nha um filho, o General Eceu
de Oliveira Freitas, atual co-
mandante da SA Brigada de
Infantaria Motorizada, de Pe-
lcítas. Tinha ainda dois netos:
Marilde Py de Freitas (publici-
tária) e Juarez Py de Freitas
(bancário), ambos residentes
em Salvador, além de cinco
bisnetos.
Fernando Luís da Fonseca, 58,
no Instituto do Coração, em
São Paulo. Era professor titu-
lar da Faculdade de Arquitetu-
ra da Universidade da Bahia;

membro do Conselho de
Cultura do Estado da Bahia no
período de 1969 a 1975 e supe-
rintendente acadêmico da UF-
BA de 1977 a 1979. Estudioso
da História da Arquitetura da
Bahia, escreveu vários traba-
lhos principalmente sobre Ar-
quitetura dos Fortes da Cidade
do Salvador. Articulista, cola-
borou no jornal A Tarde, de
Salvador. Casado com Angeli-
ca Almeida Fonseca, tinha três
filhos: Inês de Almeida Fonse-
ca, Alisa Fonseca de Brito,
casada com o Ministro Wa-
shington Bolivar de Briyo, do
Tribunal Federal de Recursos,
e o farmacêutico Luís Fernan-
do de Almeida Fonseca.

Chcn Yonggui, 72. de câncer,
em Pequim. Um dos mais des-
tacados líderes que surgiram
dprante a A Revolução
Cultural na China nos anos 60,
camponês semi-analfabeto, in-
tegrava a ala radical maoísta do
Partido Comunista. Nasceu na
aldeia Dazhai, na Província
Chental de Shanxi. da qual era
o líder principal e que ganhou

notoriedade quando Mao pro-clamou: "Em agricultura é pre-ciso aprender com Dazhai."
Exerceu as funções de vice-
Primeiro Ministro de 1975 a
1980, quando foi afastado porDeng Xiaoping, aparentemen-
te por causa de seu apoio ao
principal rival de Deng, o ex-
presidente do Partido, Hua
Guofeng.

Tempo
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Albino Ferreira de Mattos, 77,
de broncopneumonia, na Casa
dc.-Saúde Nossa Senhora da
Penha. Carioca, funcionário
público aposentado. Trabalhou
como agente no Departamento

Polícia Federal. Viúvo de
Afcha Fernandes de Mattos, ti-
nfiaf uma filha: Wilma; dois
netos e um bisneto. Morava cm
Vila Isabel. Será sepultado às
9h no Cemitério São Francisco
Xavier.
Maria Guilheratina Castanon
Cataldo, 84, de infarto, no
Hospital da Aeronáutica. Mi-
neira, enfermeira aposentada.
Foi chefe de enfermagem dos
Hospitais Souza Aguiar e Car-
los Chagas. Viúva de Antônio
Luiz Cataldo, tinha três filhas:
Angela, Maria Léia e Maria
Luiza; quatro netos. Morava
na Tijuca. Será sepultada às
lOh no Cemitério Sào Francis-
co Xavier.
Herculano Thomaz Lopes, 79,
de embolia pulmonar, na Casa
de Saúde São Miguel. Carioca,
advogado aposentado. Casado
com a atriz Rosita Thomaz Lo-
pes; tinha três filhos: Paulo,
Antônio e Rosário; dois netos.
Morava em Ipanema.
Alfredo de Castro Monteiro,
67, de insuficiência cardíaca,
na Casa de Saúde São Sebas-
tião. Paraense, oficial aposen-
tado da Marinha. Casado com
Fíoripes de Oliveira Monteiro,
tinha dois filhos: Conceição e
Raimundo; três netos. Morava
em Laranjeiras.

Jeronymo da Silva Moraes, 86,
de insuficiência respiratória, no
Hospital da Beneficência Por-
tuguesa. Português naturaliza-
do, comerciante aposentado.
Casado com Emília Gianini
Moraes. Tinha uma filha: Ely;
três netos. Morava na Glória.
Nadyr Alda Assumpção Barre-
to, 58, de câncer, no Hospital
da Beneficência Portuguesa.
Paulista, funcionária pública
aposentada. Trabalhou no Mi-
nistério do Exército até 1983.
Solteira, morava cm Botafogo.
Glória Weinmann Meirelles,
86, de parada cardiorrespirató-
ria, no Hospital Evangélico.
Gaúcha, viúva de Proto Mei-
relles da Silva. Tinha uma filha
c morava no Grajaú.
Carlos de Albuquerque Reis,
52, de peritonite, no Hospital
do Andaraí. Carioca, farma-
cêutico. Casado com Therczi-
nha Mallet Reis, tinha um fi-
lho: Carlos. Morava no Fia-
mengo.
Luiza de Gonzaga Menezes Ca-
bral, 72, de edema pulmonar,
na Casa de Saúde Renaud
Lambert. Cearense, solteira.
Morava em Botafogo.
Eliza Romeiro Pereira. 85. de
pneumonia, no Hospital dos
Servidores do Estado. Mineira,
viúva do engenheiro civil Her-
nani Rodrigues Pereira. Tinha
quatro filhos; 12 netos c três
bisnetos. Morava no Ria-
chuelo.
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Tempo •£•
Sat6lite — GOES — INPE — Cachoelra Paultgta — 27/03/B6l8h

A frente fria que permanece no litoral do Rio de >
Janeiro, erabora esteja com pouca atividade, continue
influenciando o tempo na Regiao Sudeste, causanda • -
nebulosidade e pancadas de chuva. No Sul, o tempo ¦
permanece bom com nebulosidade. E, nas demais regjoes " '
do Pais, a predominancia 6 de nublado com chuvas
isoladas. " u

Titt rn

No Rio e em Niter6i Nos Estados -
¦——————«•—— a———————_____•—ICoodfoes Mia. Mia.

No Rio c cm Niterdi ^uh
Encobcrto sujeito a chuvas ocasionais *** :Enc a nu" "n
com periodos dc mclhoria. Tempcratura ^nc c/chvs 28.6 -4
est£vel com vcntos do quadrante Sul, ^nc a nu° c^c"%'s 28.8 j*_
Nordeste, fracosa moderados, Visibilida- MA: :N'ub a cnc 29.0 ^de dc boa a ocasionalmcnic modcrada. Nub c/chvs '¦**
M&xima: 30.4, cm Realcngo; minima: ^E: Nub'ocste cnc 29.5
20.0°. no Alto da Boa Vista. RN: Nub c/pncs chvs 21.2

PB: Nub c/pncs chvs 22.3
PE: Ptc nub a nub 30.6 22-6

—_________________— AL: Nub c/pncs chvs 22?r
PrecipitaSao das chuvas em mm fK. Nub^'nib* law i'o_ Eg. Nub 33.8 24-^

MG: Nub 31.0 18.0
DF: Nub c/chvs '^.7
SP: Nub a pte nub 25.7 l?'l1 •
PR: Pte nub 25.0 14.7.
SC. Nub c/chvs 27.1 16.8
RS: Pte nub 24.2 19.0'
AC: Enc c/chvs 2210 -

- RO: Nub c/chvs VrQ t rGO: Enc a nub c/chvs 26.4 19.7
MT: Nub c/chvs esp 32.8 23-4I ^ Pte nub 31.0 18.8 -

Satélite — GOES — INPE — Cachoeira Paulista — 27/03/8618h
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Rio de Janeiro
Albino Ferreira de Mattos, 77,
de bironcopneumonia, na Casa
de .Saúde Nossa Senhora da
Penha. Carioca, funcionário
púWico aposentado. Trabalhou
cotttô agente no Departamento
do"Polícia Federal. Viúvo de
Aòha Fernandes de Mattos, ti-
nhã" uma filha: Wilma; dois
nelos e um bisneto. Morava em
Vila Isabel. Será sepultado às
9h no Cemitério São Francisco
Xavier.
Maga Guilhermina Castanon
Catàldo, 84, de infarto, no
Hospital da Aeronáutica. Mi-
neira, enfermeira aposentada.
Foi chefe de enfermagem dos
Hospitais Souza Aguiar e Car-
los Chagas. Viúva de Antônio
Luiz Cataldo, tinha três filhas:
Ângela, Maria Léia e Maria
Luiza; quatro netos. Morava
na Tijuca. Será sepultada às
lOh no Cemitério São Francis-
co Xavier.
Herculano Thomaz Lopes, 79,
dc embolia pulmonar, na Casa
dc Saúde São Miguel. Carioca,
advogado aposentado. Casado
com a atriz Rosita Thomaz Lo-
pes, tinha três filhos: Paulo,
Antônio e Rosário; dois netos.
Morava em Ipanema.
Alfredo de Castro Monteiro,
67, de insuficiência cardíaca,
na Casa de Saúde São Sebas-
tiqo. Paraense, oficial aposen-
tado da Marinha. Casado com
Flpripes de Oliveira Monteiro,
tinha dois filhos: Conceição e
Raimundo; três netos. Morava
era Laranjeiras.

Jeronymo da Silva Moraes, 86,
de insuficiência respiratória, no
Hospital da Beneficência Por-
tuguesa. Português naturaliza-
do, comerciante aposentado.
Casado com Emflia Gianini
Moraes. Tinha uma filha: Ely;
três netos. Morava na Glória.
Nadyr Akla Assumpção Barre-
to, 58, de câncer, no Hospital
da Beneficência Portuguesa.
Paulista, funcionária pública
aposentada. Trabalhou no Mi-
nistério do Exército até 1983.
Solteira, morava cm Botafogo.
Glória Weinmann Meirelles,
86, de parada cardiorrespirató-
ria, no Hospital Evangélico.
Gaúcha, viúva de Proto Mei-
relles da Silva. Tinha uma filha
e morava no Grajaú.
Carlos de Albuquerque Reis,
52, de peritonite, no Hospital
do Andaraí. Carioca, farma-
cêutico. Casado com Therezi-
nha Mallet Reis, tinha um fi-
lho: Carlos. Morava no Fia-
mengo.
Luiza de Gonzaga Menezes Ca-
bral, 72, de edema pulmonar,
na Casa de Saúde Renaud
Lambcrt. Cearense, solteira.
Morava cm Botafogo.
Eliza Romeiro Pereira, 85, de
pneumonia, no Hospital dos
Servidores do Estado. Mineira,
viúva do engenheiro civil Her-
nani Rodrigues Pereira. Tinha
quatro filhos; 12 netos c três
bisnetos. Morava no Ria-
chuelo.
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Luís Marçal, amigo do morto, permaneceu ao lado do corpo até que ele fosse removido

Carro mata remador do Vasco

que 
fazia 

"cooper" 
na Lagoa

põe-se às 13h28min de amanhã. Só poderá ser observado, poré/n,
até às 5h59min, hora em que nasce o Sol. Mas a observação utá
prejudicada pela lua cheia, que ofusca o brilho do cometa. Ele está,,
hoje a 91,5 milhões de quilômetros da Terra e a 168 milhões de
quilômetros do Sol. Os dados são do Museu de Astronomia do
CNPq, órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia. Informaçóa
adicionais podem ser obtidas pelo Disque-Halley — tei (021)
0332 ou pelo Tele-Halley — te/. (021) 552-2122.

Duke Corrêa de Oliveira Frei-
tas, 86, de insuficiência cardía-
ca, no Hospital São Lucas, em
Porto Alegre, onde nasceu. Es-
crivã de Justiça aposentada, ti-
nha um filho, o General Eceu
de' Oliveira Freitas, atual co-
mandante da SA Brigada de
Infantaria Motorizada, de Pe-
lotas. Tinha ainda dois netos:
M^rilde Py de Freitas (publici-
tária) e Juarez Py de Freitas
(bancário), ambos residentes
em Salvador, além de cinco
bisnetos.
Fernando Luís da Fonseca, 58,
no Instituto do Coração, em
São Paulo. Era professor titu-
lar da Faculdade de Arquitetu-
ra1 da Universidade da Bahia;

Estados
membro do Conselho de
Cultura do Estado da Bahia no
período de 1969 a 1975 e supe-
rintendente acadêmico da UF-
BA de 1977 a 1979. Estudioso
da História da Arquitetura da
Bahia, escreveu vários traba-
lhos principalmente sobre Ar-
quitetura dos Fortes da Cidade
do Salvador. Articulista, cola-
borou no jornal A Tarde, de
Salvador. Casado com Angeli-
ca Almeida Fonseca, tinha três
filhos: Inês de Almeida Fonse-
ca, Alisa Fonseca de Brito,
casada com o Ministro Wa-
shington Bolivar de Briyo, do
Tribunal Federal de Recursos,
e o farmacêutico Luís Fernan-
do de Almeida Fonseca.

Três dos 15 remadores do Clube de
Regatas Vasco da Gama foram atropela-
dos às 5h20min de ontem, quando faziam
cooper na avenida Epitácio Pessoa, na
Lagoa. João Vicente Duarte Filho, 19,
aluno de Educação Física da UFRJ, no
Fundão, teve morte instantânea, enquan-
to Alexandre Negreiros da Silva, de mes-
ma idade, sofreu fratura da perna esquer-
da e o terceiro atleta, com ferimentos
sem gravidade, não foi identificado por-
que, traumatizado, não procurou socorro
médico.

Os atletas foram colhidos na calçada
por um Santana de cor escura e pintura
metálica, que teve os faróis de milha e o
pára-brisa quebrados e o pára-lama
amassado. O motorista fugiu sem prestar
socorro às vítimas. O veículo, segundo o
remador Pedro Zacarias, que corria mais
atrás, trafegava era velocidade excessiva
pela pista no sentido de corte do Canta-
galo e subiu a calçada. "Vicente era um
irmão de todos nós. É difícil de acredi-
tar" — disse Luiz Marçal, também atleta,

que permaneceu ao lado do corpo do
amigo até sua remoção.

"Chegou a voar"
Nelson Pereira Gonçalves, testemu-

nha do acidente, contou que diariamente
os remadores correm 3 quilômetros para
aquecimento e só depois é que "caem na
água". Ontem, ele chegou atrasado e,
com outros cinco companheiros, deixou a
sede do clube, na avenida Borges de
Medeiros, para encontrar os demais cole-
gas. Na avenida Epitácio Pessoa junta-
ram-se aos companheiros, que já estavam
regressando.

Segundo Nelson Pereira, "tudo ocor-
reu de repente. Havia poucos veículos
quando surgiu um carro em velocidade.
Vi quando o veículo subiu a calçada e
colheu Vicente, que chegou a voar. Corri
para socorrê-lo, quando encontrei mais
dois feridos. A preocupação de todos era
providenciar uma ambulância. Foi então
que parou um carro e o motorista, que
era médico, examinou Vicente e disse

que ele estava agonizando". Foi tudo
muito rápido. Todos preocuparam-se em
atender aos feridos e acabaram por não
anotar a placa do automóvel que os
atropelou. Disse Nelson Pereira que ne-
nhum carro quis para para levar os feri-
dos ao Hospital Miguel Couto. A ambu-
lância chegou 20 minutos mais tarde, mas
Vicente já havia morrido, vítima de es-
magamento do crânio. Seu corpo ficou
coberto com uma lona preta até ser
removido para o Instituto Médico-Ixgal.

Luiz Marçal e outros amigos de Vi-
cente contaram que, há cinco anos, ele
era atleta do Vasco, clube de sua prefe-
rência e de seus familiares. Não bebia,
não fumava e era pontual. Gostava de
correr em volta da Lagoa Rodrigo de
Freitas, o que fazia, às vezes, até mesmo
em dias de chuva. Educado, gostava de
orientar os colegas mais novos e orgulha-
va-se de ser remador. Seus colegas sus-
penderam os exercícios ao serem infor-
mados do acidente.

Exterior
Clíen Yonggui, 72, de câncer, notoriedade quando Mao pro-

Médico nega 
que 

tenha ligação

com a família de 
"Escadinha"

erri Pequim. Um dos mais des-
tacados líderes que surgiram
durante a A Revolução
Cultural na China nos anos 60,
camponês semi-analfabeto, in-
tegrava a ala radical maoísta do
Partido Comunista. Nasceu na
aldeia Dazhai, na Província
Chental de Shanxi, da qual era
o líder principal e que ganhou

clamou: "Em agricultura é pre-
ciso aprender com Dazhai."
Exerceu as funções de vice-
Primeiro Ministro de 1975 a
1980, quando foi afastado por
Deng Xiaoping, aparentemen-
te por causa de seu apoio ao
principal rival de Deng, o ex-
presidente do Partido, Hua
Guofeng.

testemunhas inocentam

o suspeito da morte do

estudante Mareei Gubna
O delegado titular da 15a DP, Nilo Batista, afastou a

possibilidade de que Jairo Dias, apontado como um dos assassinos
do estudante Mareei Gubna, tenha participado do crime, após
acareá-lo com Valdir Luís Mendes, Vlamir Costa Garcia e a
namorada da vítima, Valdira Bezerra da Silva. Os três assistiram
ao assassinato de Mareei, mas não reconheceram o suspeito como
um dos três homens que assaltaram o grupo. Jairo foi liberado." Jairo Dias foi o primeiro a chegar à delegacia, "atendendo a
um 'convite". Estava com a mãe e duas irmãs e afirmou que passou
a noite do crime no clube Brisa Mar, em São Conrado, "onde
cheguei a ver o William", um outro suspeito. Disse ainda que
várias pessoas o tinham visto lá, inclusive um policial militar que
conversou com ele alguns minutos.

Conheço o William (William Martins) e o Faz-Cbover
(Laudegar Avelino Júnior). O William chegou a morar comigo
algum tempo, mas em dezembro mudou-se.Ele sempre vinha aqui
para ir à praia. No domingo ele veio e deixou seus documentos,
que a polícia encontrou no meu barraco, e não voltou para
apanhá-los. O outro eu conheço porque seu pai é nosso vizinho, lá
na Estrada das Canoas — disse Jairo.

A mãe do rapaz, Darcy Dias, disse que o barraco onde a
polícia achou duas mochilas, documentos e roupas, que segundo
telefonema anônimo seriam dos assassinos, não pertence ao João
Macário, como foi divulgado: "O barraco é nosso". D. Darcy
acrescentou que as roupas eram dos filhos e as mochilas também.

Meu filho já foi viciado em maconha, mas nunca entrou
numa delegacia. Não sei quanto aos outros, mas me parece que o
Laudegar tem alguns probleminhas, porque o seu pai anda muito
nervoso — disse.

Delegado erra duas

vezes no mesmo caso
_,„0 delegado Antônio Carlos Tindó, de plantão no domingo,

ao ver que o suspeito Jairo Dias estava na delegacia para ser
acareado com três testemunhas do assassinato do estudante
Mareei Gubna, pensou que o caso estava resolvido. Embora sem
admitir, insinuava que o rapaz era culpado: "Porque ele cortou o
cabelo? Por que ele está sem dentes?", perguntava. "Graças a
detetives anônimos, o caso caminha para a solução", dizia,
referindo-se aos telefonemas que apontaram Jairo como um dos
matadores.

Tindó esperava ver-se livre do caso em que se tornou atração
principal após acusar o tio da vítima de ser traficante de tóxico e o
rapaz de ser avião. "Ele falou isso mesmo. Eu estava muito
nervosa para ouvir, mas o Wlamir me contou tudo", reafirmou
ontem a namorada da vítima, Valdira Bezerra.

„,— Paramos com a idéia de processar o delegado porque Nilo
Batista nos afirmou que ele não havia dito isto. Como o delegado
é amigo da minha mulher, lhe demos crédito. O delegado Tindó
achou que podia falar qualquer coisa, só que não esperava mexer
com a família errada — disse Ricardo Gubna, primo de Mareei.
Acrescentou que se voltasse a ouvir as insinuações não hesitaria
em processar o policial.

Até mesmo policiais do Setor de Apoio Operacional daquela
delegacia reconhecem que Tindó, um veterano policial com mais
de ,40 anos de serviço, "meteu os pés pelas mãos". Em carta
publicada ontem, no JORNAL DO BRASIL, Antônio Carlos
Tindó diz que chegou à conclusão de que os indivíduos que haviam
praticado o crime eram "Jairo Dias, Laudegar Avelino Júnior e
William Martins — marginais conhecidos da Delegacia Policial".
Mais uma vez chegou precipitadamente à conclusão: pelo menos
Jairo não foi reconhecido e o delegado Nilo Batista descartou sua
participação no crime.

O médico Levão Boghossian, que
operou Escadinha, desmentiu que as
manchas vermelhas encontradas na porta
do edifício onde mora fossem sangue
humano: "Isso deve ser de um cachorro
doente que evacuou sangue ou de uma
flor que espele um líquido de coloração
vermelha", disse o médico. Entretanto, o
porteiro do prédio, Décio, negou que
existisse algum cachorro doente na vizi-
nhança e a reportagem constatou que as
flores da árvore mais próxima das man-
chas são brancas.

Repetindo calmamente que não tem
nenhuma ligação com a família Encina, o
médico Levão Boghossian, negou que
tenha atendido o traficante, ainda ferido,
em sua residência. Ele insistiu com os
porteiros, para que não limpassem a
mancha na porta do prédio, até que a
perícia examinasse o local.

Outro porteiro, Paulo César Neves
Maia, que estava de plantão na noite em
que F^aHInha deu entrada no hospital,
declarou: "De madrugada, depois que o
doutor chegou do hospital, quatro ho-
mens estiveram rondando o prédio e,
pelo interfone, perguntaram se o doutor
Levão morava aqui. Confirmei, e eles
foram embora num carro".

Dúvidas
O médico Levão Boghossian, relatou

mais uma vez os acontecimentos da noite
em que operou Escadinha, contando que
recebeu da Casa de Portugal um telefone-
ma de um homem desesperado pedido"pelo amor de Deus" ajuda para um
amigo baleado. No meio do relato, o
médico confirmou involuntariamente a
revelação do porteiro, Paulo César:
"Soube pelo porteiro, ao chegar em casa
depois da operação, que quatro homens

haviam me procurado e que eles estavam
armados, mas, por favor, não publiquem
isto", pediu o médico aos repórteres.

Levão Boghossian rebateu as decla-
rações do ex-secretário estadual de Justi-
ça, Vivaldo Barbosa, que insinuou a
ligação do médico com a família do
traficante: "O Vivaldo, homem de justiça
e advogado, tem direito de achar a situa-
çáo sul generta, mas eu não acredito que
ele tenha insinuado que eu tenha ligação
com a família de Eacadinha."

Levão Boghossian disse ainda que"faz parte do código de ética profissional
de um médico operar qualquer paciente,
independente de ele ser um homem pro-
curado pela polícia. Escadinha poderia
ter morrido se não fosse operado imedia-
tamente, pois estava em estado de cho-
que hemorrágico depois de perder mais
de três litros de sangue".

Junta desaconselha remoção

A remoção imediata do traficante de
tóxicos José Carlos dos Reis Encina, o
Fjtfarflnhal para o hospital Central Penal
foi desaconselhada pela junta médica
convocada pelo dr Levão Boghossian: os
exames constataram que o paciente, em
fase pós-operatória, ainda está sujeito a"eventuais complicações". A junta era
composta pelo pneumologista Newton
Bethlen, o cirurgião Wigand Joppert, o
ortopedista Nova Monteiro e o diretor do
Hospital Central Penal, Paulo Costa Lei-
te. Nenhum deles deu entrevista.

Um boletim assinado pelo dr Levão
' foi expedido às llMOmin. A saída da

junta médica do quarto de Escadinha, a

chegada à clínica de seu pai, Manoel
Encina, o Chileno, e revista feita por dois
PMs em um curioso provocaram um
princípio de tumulto no portão.

O boletim médico de Escadinha leva
o nome com o qual ele deu entrada no
hospital — Carlos Flores de Almeida — e
não entra em maiores detalhes, mencio-
nando apenas as "eventuais complica-
ções" que o paciente poderia sofrer com
a remoção. Chileno ficou com o filho
cerca de uma hora e ao sair disse que por
ordem do médico o número de policiais
no quarto fora reduzido para um (infor-
mação contestada por soldados). Ele foi
advertido pelo comandante do Nucoe,

major Paulo César, de que seria preso
caso insistisse em chamar os policiais de"gorilas". Chileno disse ao major que o
prendesse, pois não deixaria de falar
daquela maneira.

Segundo Chileno, Escadinha será
reexaminado dentro de quatro ou cinco
dias pela junta médica. Um helicóptero
que sobrevoou a área ontem de manhã
(mais tarde verificou-se ser da TV Globo)
e a presença de um piloto de helicóptero
da Coordenadoria Aérea da Secretaria de
Governo causaram rumores de que o
traficante seria removido do hospital. O
piloto (que não se identificou) disse que
apenas havia ido ver Escadinha.

O traficante José Carlos dos Reis
Encina, o Escadinha, não deverá ter alta
do Hospital da Casa de Portugal antes de
segunda-feira, quando será submetido a
novos exames radiológicos do pulmão
direito, que ainda apresenta problemas.
Sua remoção para o Hospital Central
Penitenciário dependerá do resultado dos
exames, mas a palavra final será do
cirurgião Levão Bogossian.

Alta vai depender de exames
Na madrugada de ontem Escadinha ^ ™'dade, médico urologista Paulo da

voltou a ter febre, mas seu estado foi
considerado bom pela junta médica que o
examinou de manhã. Quando receber
alta da Casa de Portugal, será internado
no Hospital Penitenciário da Frei Cane-
ca, onde ficará de 40 a 60 dias num
cubículo do primeiro andar, sob guarda
do Desipe, segundo informou o diretor

Costa Leite.
Escadinha conhece bem o Hospital

Penitenciário, pois já esteve internado lá
outras vezes, a última em março, quando
fez greve de fome e sofria de úlcera.
Paulo Leite garante que a segurança é
absoluta, lembrando que é diretor da
unidade há 11 anos, período durante o
qual nunca ocorreu uma fuga do hospital.

Detidos tinham o carro da fuga

Presos na cidade mineira de São
Lourenço, na quarta-feira, "por atitudes
suspeitas", o escrevente da polícia cario-
ca Marco Antônio Pereira da Silva e o
motorista de táxi Sebastião Martins Ju-
nior chegaram ao Rio ontem à noite e
foram levados para o DIE, onde estão
presos, sob suspeita de terem levado
Kwadlnlia — ferido a bala — ao hospital.

Os dois negaram a acusaçao, mas a
polícia já sabe que o Del Rey UV 4222,
pertencente ao ex-soldado da PM Valte-
nir Flores de Sousa — que estava com
eles — foi o carro que deixou o traficante
no hospital.

Com Marco Antônio e Sebastião ha-
via um terceiro homem, que desapareceu
quando soldados da PM chegaram ao
Hotel Elite, onde estavam hospedados,

DR. FERNANDO BRAGA LOPES

(FALECIMENTO)

4- Néa, Ana e Paulo Antonio, Ângela e Edinho, Ana

J Paula, Fernando Ernesto, Fernanda e João Felipe
comunicam o falecimento do seu sempre querido

esposo, pai, sogro e avô FERNANDO.
O corpo está sendo velado na Capela n° 2 da Real
Grandeza, saindo o féretro às 16 horas para o
Cemitério São João Batista.
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A frente fria que permanece no litoral do Rio de
Janeiro, embora esteja com pouca atividade, continua
influenciando o tempo na Região Sudeste, causando.*
nebulosidade e pancadas de chuva. No Sul, o tempo ¦
permanece bom com nebulosidade. E, nas demais regiões "
do País, a predominância é de nublado com chuvas
isoladas. " .

No Rio e em Niterói

No Rio c cm Niterói
Encoberto sujeito a chuvas ocasionais
com períodos de melhoria. Temperatura
estável com ventos do quadrante Sul,
Nordeste, fracos a moderados, Visibilida-
de de boa a ocasionalmente moderada.
Máxima: 30.4, em Realengo; mínima:
20.0°. no Alto da Boa Vista.

Precipitação das chuvas em mm

Últimas 24 horas:
Acumulada no mês:
Normal mensal:
Acumulada no ano:
Normal anual:

3.4
158.9
133.1
359.3

l 075.8

O Sol

O Mar

Angra

Cabo
Frio

Nascerá às
Ocasoàs

Preamar
04h08min/l.lm
16h45min/1.3m
02h54min/1.2m
15h 11 min/1.4ra

OóhlOmin

Baixa-mar
10h24 min/0.5m

10h47min/0.4m
23h29min/Q.3m

03h42min/1.2m 10h03 min/0.2m

Nos Estados
Coodfoes Mix. Mia.

RR: Nub
AM: :Enc a nub 26.2 23-3AP: Enc c/chvs 28.6 23i)
PA: Enc a nub c/chvs 28.8 2Zl
MA: :Nub a enc 29.0 22.7
PI: Nub c/chvs
CE: Nub'ocste enc 29.5 22-*)
RN: Nub c/pncs chvs 21.2
PB: Nub c/pncs chvs 22.3
PE: Pte nub a nub 30.6 22.6
AL: Nub c/pncs chvs 22?r
SE: Nub apte nub 30.2 2£.$,
BA: Nub/pte nub 30.2 25.0
ES: Nub 33.8 24-*
MG: Nub 31.0 18.0
DF: Nub c/chvs
SP: Nub a pte nub 25.7 l?'l *
PR: Pte nub 25.0 H.7.
SC: Nub c/chvs 27.1 16.8
RS: Pte nub 24.2 19.0'
AC: Enc c/chvs 2210
RO: Nub c/chvs 22?$ t
GO: Enc a nub c/chvs 26.4 19.7•MT: Nub c/chvs esp 32.8 23.4
MS: Pte nub 31.0 1&-8
L—J

No Mundo

16h04min/l.4m 123h00min/0.3m
O Salvam ar informa que o mar estácalmo, com banhos liberados e águaa 26°

A Lua

CheiaAté 31/03

NovaW/04

DMinguante01/04

Crescente17/W
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levando uma metralhadora. Q»m o escre-
vente, foi apreendida uma pistola calibre
45 e dois carregadores. O delegado Jorge
Marques Sobrinho, da Divisão de Investi-
gaçóes do DIE, informou que foi o ex-
PM Valtenir quem assinou a guia de
internação de Escadinha e pagou os CzS 8
mil. O ex-soldado fugiu de casa, em Braz
de Pina, ontem, mas a polícia prendeu
sua mulher Maria Helena e o filho.

V 1

Guitarrista acusado de à

duas mortes em Magé

adia apresentação à DP 
|

O guitarrista e ex-estudante de Filosofia da PUC/RJ Alexan--
dre Bastos Soares Teixeira adiou para a próxima semana suaf;
apresentação ao delegado Pedro Machado, da 69a DP, em Magé,"
que estava marcada para ontem à tarde. Ele é o principal acusScto '

pela morte de duas pessoas e ferimentos em outras três —
inclusive um bebê de dois meses — há dez dias, no sítio Recanto^."
das Pedras. —

A autoria do crime, na opinião do delegado, já está definida, .z
O que Pedro Machado quer descobrir agora são os nomes dos tiêsi .
cúmplices de Alexandre Teixeira, que deverá ter um mandadQ.de,,'.
prisão preventiva decretado caso não se apresente à delegacia dc jj
Magé. A polícia já apreendeu as armas do crime e prendeu um dos
participantes, o servente Luís de Oliveira.

Alexandre Teixeira é acusado também de assassinar a golpes
de foice, em outubro, Ananias Adão, ex-caseiro do sítio e chefe da
família chacinada há dez dias. No massacre do sítio, o guitarrista
foi auxiliado por mais três homens, descritos por Luís de Oliveira
como um branco, de olhos verdes, estatura mediana e idade'
aproximada de 28 anos, e dois mulatos baixos, magros e de
cabelos pretos. Luís afirmou ao delegado que não participou do
crime, tendo apenas assistido à chacina da família.

Pedro Machado disse que o advogado de Alexandre, do qual
ele conhece apenas o primeiro nome, Avelino, passou pela 69* DP
a caminho de Teresópolis e comunicou que seu cliente está"
viajando com o grupo .de rock, só regressando ao Rio na próxima
semana.
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Nasce Pedro, grande e forte como Isabel

Ela já foi chamada há muitos anos dc contcstadora,
quando chegou a ser cortada da Seleção Brasileira de Vôlei.
Mais recentemente, tornou-se musa. E agora Isabel represen-
ta seu mais forte papel, de mãe. À 0h50min dc ontem, nasceu
Pedro, seu primeiro filho homem c segundo de seu marido, o
cineasta Rui Solbcrg. Ao todo, são agora cinco filhos do casal.
Pedro é o terceiro dc Isabel, que já tem Pilar c Maria Clara, e
também dc Rui, pai de Bernardo c Cclina.

Pedro não nega a mãe que tem. Assim como Isabel, o
menino nasceu grande e forte: pesa 3,7 kg c mede 52
centímetros. O parto, como os dois primeiros, foi normal, c
poucas horas depois do nascimento Isabel já estava cm sua
Donita casa no Jardim Botânico, ao lado das filhas, que
curtiam a maior novidade do dia, o irmão Pedro.

Nós todos queríamos muito um menino, tanto eu
quanto o Rui c as crianças. Durante toda a gravidez não quis
..uer a ultra-sonografia para descobrir o sexo, mas sempre
ach i que seria homem. Tive uma gravidez diferente desta
vez e até a barriga não era a mesma.

Pedro é o mais novo membro dc uma família considerada
razi avclmcnte grande. O mais velho é Bernardo, que está
con 14 anos, depois vem Celina, que acompanhou Isabel à
Ca."' ¦ de Saúde, com 12, c então Pilar, com 7, c Maria, com 3."Ui >a verdadeira cscadinha", sorri Isabel, feliz e tranqüila
con' a chegada do primeiro filho homem.

Ainda sob a emoção do terceiro parto, ela já pensa no
vôle , a grande paixão. Sua maior expectativa é quanto à
Sele ão Brasileira. Isabel não esconde que aguarda a próxima
com >caçáo com ansiedade c muita vontade de constar da
novi. lista. Mas, antes da Seleção, Isabel deve conversar com
Beb ,o dc Freitas, diretor de esportes do Bradesco, o clube
que 'efendeu na última temporada, para acertar o contrato
para •<6.

- Nós preferimos deixar para conversar depois do
nasci nento do neném. Agora, com a nova lei de transferência
que i ão nos pressiona para acertarmos tudo cm fevereiro, as
coisa ficaram mais justas e mais tranqüilas. Não precisamos
í*ifre itar aquele leilão contando os dias para o término das
inscrições.

Se tudo correr normalmente, Isabel acredita que poderá
renovar c voltar aos treinos dentro de 15 dias. Nas duas
primeiras gravidezes, a jogadora não levou mais que duas
semanas para voltar às quadras, embora ressalte que não
forçará seu corpo:

Quando tive a Pilar e a Maria só fiquei parada 15
dias. Acho que desta vez deve acontecer o mesmo. Mas, se
não for assim, não vou precipitar minha volta. Quem vai dizer
sc posso voltar é meu organismo, tudo dependerá dele.

Enquanto as quadras esperam, Isabel troca as bolas pelas
fraldas, os treinos físicos pela amamentação e os gritos
animados da torcida pelo choro do pequeno Pedro, que nos
seus primeiros dias dc vida merece toda a dedicação da mãe,
que conta com a valiosa ajuda de Pilar, Maria, Bernardo e
Celina, alem de Rui, é claro. Sobre a possibilidade de mais um
Olho, a jogadora apenas ri:

Por enquanto não sei. Só Deus sabe.

li" M íir> ml
í r>'->v4

Foto do Goraldo Viola
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Pedro, 1" filho homem de Isabel, foi
recebido com carinho por Maria Clara

t Concurso Cepcl — A série preliminar do
[ Concurso Nacional Cepel de Hipismo iniciado' V ontem, em Belo Horizonte, com prova de desem-

• pate imediato (obstáculo de l,20m), foi vencida pela paulista Karina Ivone Smith, com Filomena,
que zerou a pista, em 29,1 segundos. A segunda colocada foi a
nineira Andréa Mendes Teixeira, com Zurkis Cepel, que

/ ambém zerou os dois percursos, em 33,7 segundos.' A série principal, que definirá o quinto cavaleiro da equipe
brasileira para o Campeonato Mundial de Hipismo, de 9 a 13 dc
julho, em Aache, Alemanha Ocidental, começará apenas às 21h
de hoje. Os principais candidatos à vaga são Ney Boghossian
Bon Odeon, e Claudia Itajahy com Kabo e Marsol, Caio Sérgio
de Carvalho (Mc Alpes e Mc El Virtuoso) e Elizabetb Menezes
(Mc Donatclo e Mc Tambonuevo).

Lufkin — Sexta colocada no Campeonato Brasi-
leiro do ano passado, a equipe feminina de vôlei do
Lufkin Esporte Clube foi totalmente reformulada
para a temporada deste ano. Com investimentos
superiores a Cz$ 3 milhões, a equipe de Sorocaba

contratou cerca de 30 atletas infanto-juvenis, juvenis c adultas. O
diretor técnico do time é o experiente Paulo Russo.
Sílvia Montanarini Cláudia Trabulsi, Joercy e Raquel (ex-
Paulistano) e Silvana e Irena(ex-Transbnsil) formam a base da
equipe deste ano. A técnica da equipe é Irmã Barreto Agulha. O
Lufkin é patrocinado pela Cooper Tools Industrial, multinacional
americana que fabrica as trenas Lufkin.

Hollywood — A sexta e última etapa do
Hollywood Vela será disputada de hoje a domin-
go, na Praia do Forte, em Cabo Frio, com cerca
de 350 velejadores de todo o país, nas classes

hobbie cat 14, hobbie cat 16, laser e prancha a vela. Nos três
dias, serão disputadas cinco regatas de cada classe.
O I Campeonato Brasileiro de super cat 17, que iniciaria ontem,
no Clube Jangadeiros, em Porto Alegre, foi adiado para hoje. A
transferência ocorreu porque os barcos de São Paulo chegaram
com atraso à capital gaúcha. O campeonato deverá ter cerca de
20 velejadores e as regatas se estenderão até domingo.
—Novo recorde — O piloto gaúcho Betinho

Schmitz é o novo recordista brasileiro de vôo
HJjL livre, na categoria cros-country, após ter voado

193 quilômetros na tarde de anteontem, pousando
no início da noite do posto Nebrena, no Km 638 da Br-116
(Rio—Bahia), mais de cinco horas depois de ter decolado do
alto do pico do Ibituruna, em Governador Valadares, que vai se
transformando na maior paixão dos pilotos brasileiros. A marca
de 148 quilômetros, que havia sido alcançada na terça-feira, foi
quebrada anteontem por 20 pilotos, entre eles Carlos Niemeyer
(RJ), com 192,5Km c Pepê (RJ), Paulo Coelho (RJ) e Eduardo
Itajahy, com 190 Km.

Volta Fechada

\ altíssima oualidade de Waldmeister (Wild Risk
xm. em Santa Isabel, por Dante), como avô mater-
no, foi mais uma vez confirmada nestas duas últimas
semanas cariocas. Afinal, netos seus dominaram o
grande clássico Estado do Rio de Janeiro (Grupo D,
as Two Thousand Guineas, primeira prova da
tríplice-coroa do Jóquei Clube Brasileiro, Bowling
(Crying To Run em Tangência, por Waldmeister), e
os dois quilômetros de nosso Prix Ganay, importan-
te clássico Antônio Joaquim Peixoto de Castro Jr.
(Grupo II), Cisplatine (Janus II em Ocasião, porWalameister). O primeiro é de criação e proprieda-
de de Haras Santa Ana do Rio Grande, a égua de
criação e propriedade de Fazenda Mondesir;

Estes dois triunfos de filhos de filhas do grandeétalon importado pelo élévage Mondesir no final dos
anos 60, após uma bela campanha de stayer (com
velocidade final) desenvolvida na Europa soo os
cuidados de François Mathet e dirigido por Yves
Saint-Martin (quel duo!), defendendo as tradicionais
cores de Mme. Jean Stern, vieram somar-se a outros
de notável importância, obtidos em significativas
provas de nosso calendário.

Entre seus outros netos maternos que brilha-
ram (e ainda brilham) nas pistas, podem ser lembra-
dos os nomes de Bretagne (grandíssimo clássico São
Paulo, Grupo I, grande clássico Henrique Possollo,
as One Thousand Guineas, Grupo I, grande clássico
Marciano de Aguiar Moreira, O Prix Vermeille,
Grupo I), Dimane (grandíssimo clássico Diana,
Grupo I, o Oaks, grande clássico Criação Nacional,
Grupo I, a Taça de Prata), Deep Blue (grandeclássico Linneo de Paula Machado, Grupo I, o
Grande Criterium), Zirkcl (grande clássico Jóquei
Clube Brasileiro, Grupo I, o St. Leger, grandesclássicos regionais Bento Gonçalves Grupo I, e
Paraná, Grupo I), e, a nosso ver, acima de todos,
Anilité (grandíssimo clássico Brasil, Grupo I, gran-de clássico Henrique Possollo, Grupo I, as One
Thousand Guineas).

De uma certa forma, além do brilho de Wald-
meister, foram dois fins de semana particularmente
felizes para o élévage Peixoto de Castro. Afinal, se
Cisplatine, a campeã do nosso Ganay, é, como
dissemos, de criação e propriedade da própria
Fazenda Mondesir, Bowling é filho de uma égua
nascida e criada pelos irmãos Peixoto de Castro,
Tangcncia, uma filha de Waldmeister em Nauá, esta
uma Prosper (belo nai e igual avô materno) na
clássica Urgência, pelo grande Swallow Tail (notá-vel pai e pvô materno) em Eastern Swan, porColombo. E bom lembrar que Urgência era mãe de
Egoismo (Alberigo), grandíssimo clássico Derby
Paulista (Grupo I)| excelente garanhão (Aporé,Grão de Bico, Zirbo, Grão Ducado, Vaina e
outros), e de Mani (por Waldmeister), grandeclássico Ipiranga (Grupo I), as Two Thousand
Guineas paulistas, e grande clássico Jóquei Clube de
São Paulo (Grupo I), o Prix Lupin.

Escoriai

Goes, o que restou

do Brasil, decide

vaga com Di Laura
Porto Alegre — Com uma vitória tranqüila sobre

Dácio Campos, por 6/3 e 6/0, o paulista Júlio Goes se
classificou ontem para as semifinais da terceira etapa da
Copa Bradesco de Tênis. Goes será o único brasileiro a
atuar nas semifinais, já que Luis Mattar perdeu do
argentino Eduardo Bengoechea por 6/1 e 6/1. Os outros
dois semifinalistas são o peruano Carlos Di Laura c o
norte-americano Blaine Willenborg.

Di Laura venceu Guillermo Rivas, por 6/2 a 6/2, e
Willenborg derrotou Craig Campbell por 6/1 c 7/6. As
semifinais serão disputadas hoje, com Goes enfrentando
Di Laura c Bengoechea jogando contra Willenborg.

Ironia
Ao final da partida contra Dácio Campos, Goes falou

com ironia sobre sua vitória:
— Foi fácil demais. O Dácio pensa que joga muito

na rede, mas na verdade ele não c isso tudo.
Dácio, por sua vez, justificou a derrota, explicando

que seu saque esteve horrível e que isso foi decisivo.
O jogo entre Di Laura e Guillermo Rivas, que

acabou com vitória do primeiro, foi interrompido logo no
início por causa da chuva.

Na chave de duplas, Júlio Goes e Nei Keller se
classificaram às semifinais vencendo Alberto Tous e
Christian Miniussi por 6/4 c 6/3. Também se classificou a
dupla Alejandro Ganzabal e Gustavo Guerrero, que
venceu Givaldo Barbosa/Dácio Campos por 6/4 e 6/4.

As outras duplas classificadas foram Gustafo Luza/
Gustavo Tiberti e Carlos di Laura/Eduardo Bcngoeschea,
que venceram respectivamente Edvaldo Oliveira/Mauro
Menezes (6/1, 7/6 e 8/6) e Luis Mattar/Fcrnando Roese
(5/7, 6/4, 7/6 e 7/4).

A Federação dc Tênis do Estado do Rio de Janeiro abriu as
inscrições para os campeonatos de primeira classe programados
para abril, que podem ser feitas nos departamentos de tênis dos
próprios clubes. Até 5 de abril estão abertas as inscrições para o
quaJifying da V Copa Itaú/Flumincnsc, que será realizada de 20 a
27 de abril, c para a Champion Cup, de 26 de abril a 7 dc maio.

O atual presidente da Federação de Tênis do Estado do Rio
de Janeiro, Mario Mamede, foi reeleito e tomou posse ontem
para o triênio 86-89. Votaram 33 clubes e ligas filiadas à
Federação. Mamede anunciou que vai dar força as categorias
inferiores para renovar o tênis no Rio de Janeiro.

Em Chicago, o número um do mundo, o tccheco Ivan Lendl,
e o americano Jimmy Connors, passaram sem dificuldade à
segunda rodada do torneio local, válido pelo Nabisco Grand Prix.
Lcndl derrotou Tim Wilkinson (EUA), por 6/4 c 6/3 e Connors
derrotou Stcve Dcnton (EUA), por 6/4 e 6/2.

Interviu, da Espanha,

goleia portugueses

e mantém a liderança
A equipe espanhola do Interviu Lloyds goleou o

Clube Português por 6 a 2, ontem à noite, no ginásio
Antonio Carlos de Almeida Braga, e manteve a liderança
do I Campeonato Mundial de Clubes de Futebol de
Salão/Copa Ibéria ao lado do Bradesco, com três vitórias.

O Clube Português chegou a surpreender o time
espanhol no primeiro tempo, equilibrando o jogo e
empatando a etapa em 1 a 1, gols de Carlosini para o
Interviu, e Feria para o Clube Português. Fragueda
desempatou para a equipe da Espanha logo no primeiro
minuto do segundo tempo, mas Feria voltou a empatar,
aos seis minutos.

O Interviu só conseguiu impor seu jogo a partir dos
10 minutos, e aí chegou à goleada, com gols de Carlosini,
Acero e Álvaro. Na preliminar, o Penarol, do Uruguai,
obteve sua primeira vitória em quatro jogos, ao derrotar o
Rosário Central, da Argentina, por 4 a 2. Hoje não haverá
rodada, devido ao feriado da semana santa, e o campeona-
to prossegue amanhã, com os jogos Bradesco x Rosário
Central, Olimpia x Clube Português e Penarol x Interviu

Sobre Rodas

Hereu, bom apronto

de 600 metros para

correr o Handicap

Hereu, inscrito num Handicap, primeiro páreo de
domingo na Gávea, aprontou em ótimo estilo e foi o
destaque nos exercícios para as corridaa do final de
semana. Na direção de Jorge Ricardo, o pensionista de
Venâncio Nahid passou 600 metros em 35s, escassos,
saindo com velocidade e arrematando controlado com
muitas reservas.

Outro que impressionou em sua partida final foi Jive,
que vai disputar o Grande Prêmio José Calmon, em 1 mil
300 metros, também no domingo. Com Edson Ferreira, o
alazão treinado por João Limeira, anotou 42sl/5 nos 700
metros, finalizando com disposição.

Para o programa de amanhã, a melhor foi lusa que
mostrou progressos cm sua forma ao chegar os 800 metros
em 49s, escassos, na condução de José Aurélio, chegando
com boas sobras no disco. Na quarta prova, destaque para
a parelha de estreantes, Hiéros e Hot Wind, que marca-
ram, separadamente, 44s, cravados, para os 700 metros,
montados respectivamente por Edson Ferreira e R. Oli-
veira. Ambos trouxeram bons arremates. No páreo se-
guinte, Vitória Tina agradou bastante ao percorrer 600
metros em 36sl/5, com excelente disposição enquanto a
favorita Denis passou a mesma distância em 39s, cravados,
sem ser exigida pelo Goncinha.

Ainda para o Handicap dc domingo, em 1 mil
metros, na grama, merece citação a partida final de
Behave que registrou 24s, escassos, nos 400 metros, na
direção de José Aurélio, com ótima desenvoltura. E
Zaire, outra força na competição, impressionou bem ao
anotar 36s nos 600 metros, com G.F. Almeida, Finalizan-
do com muitas sobras.

Também no domingo, na terceira prova, Jaburina,
que reaparece de breve descanso, aprontou em estilo
moderado, assinalando 44s2/5 nos 700 metros, na condu-
ção de Jorge Ricardo, arrematando com grandes reservas.
Na carreira seguinte, para potrancas da nova geração,
Classista aparentou progressos ao passar 600 metros em
35s3/5, na direção de Paulo Cardoso, finalizando com
ótima disposição.

Na quinta prova do programa, Gremiur, na condução
de G.F. Almeida, anotou 44s, escassos, nos 700 metros,
chegando com boas reservas. Casmurro, um dos prováveis
favoritos do Grande Prêmio José Calmon, no domingo,
mostrou boa forma ao passar 600 metros em 38s, cravados,
na direção de Adail Oliveira, sem ser totalmente exigido.

Cânter

Fort Worth — Fort Worth (Maniatao em Elysiam),
que no início de campanha ficou invicto através de quatro
apresentações e surgiu como líder da geração paulista de
potros, retornou do Haras Alsiar, onde estava descansan-
do e está alojado em Cidade Jardim. O excelente corredor
será examinado pelo veterinário Alceu Athaíde antes de
voltar aos galopes. Nas pistas, Fort Worth só deverá
reaparecer no segundo semestre.

Penca em Carazinho — Será disputada no Hipódro-
mo do Carazinho, nos dias 13 e 14 de abril, mais uma
eliminatória da Taça de Ouro da Reta. O páreo será
corrido na distância de 500 metros, sendo reservado para
produtos nacionais de dois anos, inéditos, e obrigatoria-
mente registrados no Stud Book Brasileiro. Os prêmios
totalizam Cz$ 210 mil, sendo Cz$ 120 mil para o propnetá-
rio do ganhador enquanto a inscrição custa Cz$ 10 mil e a
mesma quantia deve ser enviada como lance obrigatório
dc participação.

Lisbon — U paulista Lisbon (Lunard em Catskill),
segundo colocado nos Grandes Prêmios Derby Paulista e
Consagração, portanto provas de Grupo I, foi submetido,
com sucesso, a uma neurotomia e está afastado das pistas
até julho quando então deverá retomar aos exercícios para
se preparar para intervir em páreo comum para animais de
três anos com duas vitórias.

Sweet Honey — Sweet Honey (Egoismo em Sweet
Doca), de criação e propriedade do Haras São José da
Serra, treinada por Luciano Previatti Neto, segue em
preparativos para intervir no Grande Prêmio Luiz Alves
de Almeida, em 1 mil 300 metros, na grama, no próximo
dia 6 de abril, na Gávea. A filha de Egoismo que terminou
na segunda colocação para Adig no Grande Prêmio
Ministério da Agricultura, primeiro clássico da nova
geração de potrancas, passou ontem 700 metros em 44s,
escassos, na direção de José Ferreira Reis, devendo
trabalhar no domingo, em estilo suave, na distância da
prova do dia 6 de abril.

Bons aprontos — Três animais paulistas inscritos no
Grande Prêmio Osvaldo Aranha, a ser corrido neste
domingo, em Cidade Jardim, em 2 mil 400 metros, na
grama, aprontaram bem ontem pela manhã no Hipódro-
mo Paulistano. Pinguinho, força da competição, passou 1
mil 200 metros em 1 min 20s, cravados, com Antônio
Bolino. Ashabit, montado por Cláudio Canuto, anotou 1
min 18s para a mesma distância, muito bem, e Expresso de
Ouro, na direção de aprendiz Josemar Rodrigues, fechou
1 mil 200 metros em 1 min 19s3/5, com boa ação.

Brabham espera

mais na Espanha
A revolucionária Brabham BT-55 parece que..

começa a dar certo. Após três dias de testes ¦
exaustivos no autódromo de Jacarepaguá, a equipe
inglesa seguiu ontem à noite para a Europa, confian-'"
te num bom desempenho do carro já no Grande
Prêmio da Espanha, dia 13 de abril, no novo circuito"
de Jerez de La Frontera.

Solucionado o problema de aquecimento que
tirava a potência do motor BMW, o carro apresen-
tou bom rendimento ontem, e permitiu aos mecâni-
cos tratarem de outras coisas que também não
funcionavam bem, como a injeção de gasolina.Sem dúvida, melhoramos muito. O carro ,
está mais potente, mais veloz e só precisamos de um
pouco mais de tempo para deixá-lo em condições
ideais — disse Elio de Angelis, que assim como seu ,
companheiro Ricardo Patrese, testou o motor.

De Angelis, que particularmente não gosta de
circuitos lentos como o de Jerez, também acredita
em bom resultado no GP da Espanha, enquanto o
chefe da equipe, Herbie Blash, acha que a Brabham'
deve marcar seus primeiros pontos no campeonato
justamente nesta prova.Nestes tres dias, trabalhamos a aerodinãmi-
ca è o motor, e a evolução foi significativa. Mais do
que tudo, estamos cansados, mas devemos fazer
novos testes semana que vem, em Silverstone —
afirmou Blash.

Antes disso, porém, a BMW levará os motores
para a Alemanha, onde vai desenvolver a injeção de
gasolina e mudar a posição do radiador. O enge-
nheiro-chefe da BMW, Paul Rosche, gostou da
melhor aceleração do motor no teste de ontem e
garantiu um carro bem mais competitivo a partir de
agora.

Ainda a guerra

pelo GP do Brasil
São Paulo e Goiânia se movimentam paraarrebatar, do Rio, o Grande Prêmio do Brasil de

Fórmula-1. Mas se depender da opinião do influente -"
holandês Jonh Cosmith, diretor técnico, de seguran-
ça e com poderes dentro da FISA, nem São Paulo'"
nem Goiânia realizarão, a médio prazo, seu grande""
sonho.

Quanto a São Paulo, além das dificuldades da-.
Prefeitura local, que não parece disposta a injetar .
um cruzado sequer no autódromo, Cosmith acha*'
quase impossível adaptar Interlagos às exigências
atuais da Fórmula-1. Goiânia, então, teria menos"
condições ainda, não só pela pista. Cosmith foi
rápido em sua opinião sobre as pretensões goianas.;"E bem diferente organizar uma prova de 12 milhas
(do Campeonato Brasileiro de Marcas) e uma de
Fórmula-1". Para ele, Goiânia não tem sequer infra-
estrutura de Organização.

Portanto, apesar do justo aborrecimento de
Jean-Marie Ballestre, o todo-poderoso homem do
automobilismo mundial — preside a FIA, associa-
ção dos automóveis clubes, e a FISA, federação que"*.'!,
controla o autorpobilismo esportivo —, o GP deverá,,
ficar no Rio. E praticamente certo que Joaquim*,,,,
Melo, presidente da CBA, se sairá bem no banco,,
dos réus da FISA, na reunião de Outubro, em Paris, ¦«
quando sairá o calendário definitivo de 87. A menos
que a Riotur não consiga dar garantias de que não '
colocará de novo a Polícia Militar na pista atrás de •
credenciais ou que Danusa Leão insista em modifi-
cações profundas no contrato atual.

Corridas mudam

Florianópolis

Florianópolis — O primeiro Grande Prêmio Ilha de
Santa Catarina de Fórmula-2 (válido também pela primei-
ra etapa do Sul-Americano da categoria) e Fórmula Ford
que se realiza domingo em Florianópolis, reunindo mais de
60 pilotos, trouxe cerca de 30 mil pessoas à cidade e marca
a entrada da capital catarinense nas competições automo-
bilísticas.

As avenidas do aterro central, projetadas pelo paisa-
gista Burle Marx, foram adaptadas para formar o circuito 'r
de 2 mil 900 metros, e todas as ruas por onde passará a
prova foram interditadas e receberam guard-rails. Os _
boxes estarão sob as arquibancadas do carnaval, que ainda
não foram desmontadas justamente para abrigá-los, e
camadas extras de asfalto foram colocadas em alguns
pontos para adaptar curvas e nivelar buracos. Na quinta- -
feira, o mar em ressaca ameaçou a prova, alagando vários
trechos, mas para hoje está previsto bom tempo.

Mais de mil pessoas trabalharam nos preparativos, e
um dos maiores cuidados dos organizadores foi com a
segurança, havendo treino simulado de bombeiros no ,
atendimento de emergência aos pilotos.

Todos os hotéis de Florianópolis estão lotados, e....
cerca de 120 jornalistas nacionais e estrangeiros estão—n
cobrindo o evento. A prefeitura municipal (do PMDB) e o
governo do estado (do PDS) chegaram a brigar durante a ••
semana pela promoção do evento. ."

Já estão confirmados nas provas o tricampeão Sul-
Americano de Fórmula-2, Guillermo Maldonado, e o
gaúcho Leonel Friedrich, 37 anos, único brasileiro a ter „
uma vitória na Fórmula-2 Sul-Americana, ano passado, em, .,,,
Guaporé, Rio Grande do Sul. O primeiro a chegar a Santa
Catarina foi o piloto argentino Gustavo Sommi. Entre osi
catarinenses da Fórmula Ford, o destaque é Aderbal
Grillo.

Os treinos começam, hoje às 9h, no Aterro da Bahia
do Sul.
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I " Nasce Pedro, grande e forte como Isabel
^rtrnl

Ela já foi chamada há muitos anos de contestadora,
quando chegou a ser cortada da Seleção Brasileira de Vôlei.
Mais recentemente, tornou-se musa. E agora Isabel represcn-
ta seu mais forte papel, de mãe. À 0h50min de ontem, nasceu
Pedro, seu primeiro filho homem c segundo de seu marido, o
cineasta Rui Solberg. Ao todo, são agora cinco filhos do casal.
Pedro é o terceiro de Isabel, que já tem Pilar c Maria Clara, e
também de Rui, pai de Bernardo e Celina.

Pedro não nega a mãe que tem. Assim como Isabel, o
menino nasceu grande e forte: pesa 3,7 kg e mede 52
centímetros. O parto, como os dois primeiros, foi normal, e
poucas horas depois do nascimento Isabel já estava em sua
bonita casa no Jardim Botânico, ao lado das filhas, que
curtiam a maior novidade do dia, o irmão Pedro.

Nós todos queríamos muito um menino, tanto eu
quanto o Rui e as crianças. Durante toda a gravidez não quis
fazer a ultra-sonografia para descobrir o sexo, mas sempre
achei que seria homem. Tive uma gravidez diferente desta
vez, e até a barriga não era a mesma.

Pedro é o mais novo membro de uma família considerada
razoavelmente grande. O mais velho é Bernardo, que está
com 14 anos, depois vem Celina, que acompanhou Isabel à
Casa de Saúde, com 12, e então Pilar, com 7, e Maria, com 3.
"Uma verdadeira escadinha", sorri Isabel, feliz e tranqüila
com a chegada do primeiro filho homem.

Ainda sob a emoção do terceiro parto, ela já pensa no
vôlei, a grande paixão. Sua maior expectativa é quanto à
Seleção Brasileira. Isabel não esconde que aguarda a próxima
convocação com ansiedade e muita vontade de constar da
nova lista. Mas, antes da Seleção, Isabel deve conversar com
Bebeto de Freitas, diretor de esportes do Bradesco, o clube
que defendeu na última temporada, para acertar o contrato
para 86.

Nós preferimos deixar para conversar depois do
nascimento do neném. Agora, com a nova lei de transferência
que não nos pressiona para acertarmos tudo em fevereiro, as
coisas ficaram mais justas e mais tranqüilas. Não precisamos
enfrentar aquele leilão contando os dias para o término das
inscrições.

Se tudo correr normalmente, Isabel acredita que poderá
renovar e voltar aos treinos dentro de 15 dias. Nas duas
primeiras gravidezes, a jogadora não levou mais que duas
semanas para voltar às quadras, embora ressalte que não
forçará seu corpo:

Quando tive a Pilar e a Maria só fiquei parada 15
dias. Acho que desta vez deve acontecer o mesmo. Mas, se
não for assim, não vou precipitar minha volta. Quem vai dizer
se posso voltar é meu organismo, tudo dependerá dele.

Enquanto as quadras esperam, Isabel troca as bolas pelas
fraldas, os treinos físicos pela amamentação e os gritos
animados da torcida pelo choro do pequeno Pedro, que nos
seus primeiros dias de vida merece toda a dedicação da mãe,
que conta com a valiosa ajuda de Pilar, Maria, Bernardo e
Celina, além de Rui, é claro. Sobre a possibilidade de mais um
filho, a jogadora apenas ri:

Por enquanto não sei. Só Deus sabe.

Foto de Geraldo Viola

:

Pedro, 1" filho homem de Isabel, foi
recebido com carinho por Maria Clara

Goes, o que 
restou

do Brasil, decide

vaga com Di Laura

Porto Alegre — Com uma vitória tranqüila sobre Dácio
Campos, por 6/3 e 6/0, o paulista Júlio Goes se classificou ontem
para as semifinais da terceira etapa da Copa Bradesco de Tênis.
Goes será o único brasileiro a atuar nas semifinais, já que Luis
Mattar perdeu do argentino Eduardo Bengoechea por 6/1 e 6/1.
Os outros dois semifinalistas são o peruano Carlos Di Laura e o
norte-americano Blaine Willenborg.

Di Laura venceu Guillermo Rivas, por 6/2 a 6/2, e Willen-
borg derrotou Craig Campbell por 6/1 e 7/6. As semifinais serão
disputadas hoje, com Goes enfrentando Di Laura e Bengoechea
jogando contra Willenborg.

Ironia
Ao final da partida contra Dácio Campos, Goes falou com

ironia sobre sua vitória:
 Foi fácil demais. O Dácio pensa que joga muito na rede,

mas na verdade ele não é isso tudo.
Dácio, por sua vez, justificou a derrota, explicando que seu

saque esteve horrível e que isso foi decisivo.
O jogo entre Di Laura e Guillermo Rivas, que acabou com

vitória do primeiro, foi interrompido logo no início por causa da
chuva.

Na chave de duplas, Júlio Goes e Nei Keller se classificaram
às semifinais vencendo Alberto Tous e Christian Miniussi por 6/4
e 6/3. Também se classificou a dupla Alejandro Ganzabal e
Gustavo Guerrero, que venceu Givaldo Barbosa/Dácio Campos
por 6/4 e 6/4.

As outras duplas classificadas foram Gustafo Luza/ Gustavo
Tiberti e Carlos di Laura/Eduardo Bengoeschea, que venceram
respectivamente Edvaldo Oliveira/Mauro Menezes (6/1,7/6 e 8/6)
e Luis Mattar/Fernando Roese (5/7, 6/4, 7/6 e 7/4).

No Rio
A Federação de Tênis do Estado do Rio de Janeiro abriu as

inscrições para os campeonatos de primeira classe programados
para abril, que podem ser feitas nos departamentos de tênis dos
próprios clubes. Até 5 de abril estão abertas as inscrições para o
qualifying da V Copa Itaú/Fluminense, que será realizada de 20 a
27 de abril, e para a Champion Cup, de 26 de abril a 7 de maio.

O atual presidente da Federação de Tênis do Estado do Rio
de Janeiro, Mario Mamede, foi reeleito e tomou posse ontem
para o triênio 86-89. Votaram 33 clubes c ligas filiadas à
Federação. Mamede anunciou que vai dar força as categorias
inferiores para renovar o tênis no Rio de Janeiro.

Em Chicago, o número um do mundo, o techeco Ivan
Lendl, e o americano Jimmy Connors, passaram sem dificuldade
à segunda rodada do torneio local, válido pelo Nabisco Grand

-V
Concurso Cepel — A série preliminar do
Concurso Nacional Cepel de Hipismo iniciado
ontem, em Belo Horizonte, com prova de desem-
pate imediato (obstáculo de l,20m), foi vencida
pela paulista Karina Ivone Smith, com Fikxnena,

1 que zerou a pista, em 29,1 segundos. A segunda colocada foi a
mineira Andréa Mendes Teixeira, com Zurkis Cepel, que1 também zerou os dois percursos, em 33,7 segundos.' A série principal, que definirá o quinto cavaleiro da equipe

1 brasileira para o Campeonato Mundial de Hipismo, de 9 a 13 de' 
julho, em Aache, Alemanha Ocidental, começará apenas às 21h' de hoje. Os principais candidatos à vaga são Ney Boghossian'. Bon Odeon, e Gaudia Itajahy com Kabo e Marsol, Caio Sérgio

\ de Carvalho (Mc Alpes e Mc El Virtuoso) e Elizabeth Menezes
. (Mc Donatdo e Mc Tambonuevo).

Lufkin — Sexta colocada no Campeonato Brasi-
leiro do ano passado, a equipe feminina de vôlei do
Lufkin Esporte Clube foi totalmente reformulada
para a temporada deste ano. Com investimentos
superiores a Cz$ 3 milhões, a equipe de Sorocaba

i contratou cerca de 30 atletas infanto-juvenis, juvenis e adultas. O
- diretor técnico do time é o experiente Paulo Russo.
Silvia Montanarini, Cláudia Trabulsi, Joercy e Raquel (ex-' Paúlistano) e Silvana e Irena(ex-Transbrasil) formam a base da
equipe deste ano. A técnica da equipe é Irmã Barreto Agulha. O

[ Lufkin é patrocinado pela Cooper Tools Industrial, multinacional
americana que fabrica as trenas Lufkin.

Hollywood — A sexta e última etapa do
Hollywood Vela será disputada de hoje a domin-
go, na Praia do Forte, em Cabo Frio, com cerca
de 350 velejadores de todo o país, nas classes

hobbie cat 14, hobbie cat 16, laser e prancha a vela. Nos três
dias, serão disputadas cinco regatas de cada classe.
O 1 Campeonato Brasileiro de super cat 17, que iniciaria ontem,
no Clube Jangadeiros, em Porto Alegre, foi adiado para hoje. A
transferência ocorreu porque os barcos de São Paulo chegaram
com atraso à capital gaúcha. O campeonato deverá ter cerca de
20 velejadores e as regatas se estenderão até domingo.

NOVO recorde — O piloto gaúcho Betinho
Schmitz é o novo recordista brasileiro de vôo
livre, na categoria cros-country, após ter voado
193 quilômetros na tarde de anteontem, pousando

no início da noite do posto Nebrena, no Km 638 da Br-116
(Rio—Bahia), mais de cinco horas depois de ter decolado do
alto do pico do Ibituruna, em Governador Valadares, que vai se
transformando na maior paixão dos pilotos brasileiros. A marca
de 148 quilômetros, que havia sido alcançada na terça-feira, foi
quebrada anteontem por 20 pilotos, entre eles Carlos Niemeyer
(RJ), com 192,5Km e Pepê (RJ), Paulo Coelho (RJ) e Eduardo
Itajahy, com 190 Km.

1T

Volta Fechada

A altíssima qualidade de Waldmeister (Wild Risk
£\. em Santa Isabel, por Dante), como avô mater-
no, foi mais uma vez confirmada nestas duas últimas
semanas cariocas. Afinal, netos seus dominaram o
grande clássico Estado do Rio de Janeiro (Grupo I),
as Two Tliousand Guineas, primeira prova da
tríplice-coroa do Jóquei Clube Brasileiro, Bowling
(Crving To Run em Tangência, por Waldmeister), e
os dois quilômetros de nosso Prix Ganay, importan-
te clássico Antônio Joaquim Peixoto de Castro Jr.
(Grupo II), Cisplatine (Janus II em Ocasião, por
Waldmeister). O primeiro é de criação e proprieda-
de de Haras Santa Ana do Rio Grande, a égua de'criação e propriedade de Fazenda Mondesir.

Estes dois triunfos de filhos de filhas do grande
étalon importado pelo élévage Mondesir no final dos
anos 60, após uma bela campanha de stayer (com
velocidade final) desenvolvida na Europa sob os>
cuidados de François Mathet e dirigido por Yves
Saint-Martin (quel duo!), defendendo as tradicionais
cores de Mine. Jean Stern, vieram somar-se a outros
de notável importância, obtidos em significativas
provas de nosso calendário.

Entre seus outros netos maternos que brilha-
ram (e ainda brilham) nas pistas, podem ser lembra-
dos os nomes de Bretagne (grandíssimo clássico São
Paulo, Grupo I, grande clássico Henrique Possollo,
as One Thousand Guineas, Grupo I, grande clássico
Marciano de Aguiar Moreira, O Prix Vermeille,
Grupo I), Dimane (grandíssimo clássico Diana,
Grupo I, o Oaks, grande clássico Criação Nacional,
Grupo I, a Taça de Prata), Deep Blue (grande
clássico Linneo de Paula Machaao, Grupo I, o
Grande Criterium), Zirkel (grande clássico Jóquei
Clube Brasileiro, Grupo I, o St. Leger, grandes
clássicos regionais Bento Gonçalves Grupo I, e
Paraná, Grupo I), e, a nosso ver, acima de todos,Anilité 

(grandíssimo clássico Brasil, Grupo I, gran-
de clássico Henrique Possollo, Grupo I, as One

Thousand Guineas).
De uma certa forma, além do brilho de Wald-

meister, foram dois fins de semana particularmente'felizes para o élévage Peixoto de Castro. Afinal, se
Cisplatine, a campeã do nosso Ganay, é, como

i dissemos, de criação e propriedade da própria
»Fazenda Mondesir, Bowling é filho de uma égua
nascida e criada pelos irmãos Peixoto de Castro,
Tangência, uma filha de Waldmeister em Nauá, esta
uma Prosper (belo pai e igual avô materno) na
clássica Urgência, pelo grande Swallow Tail (notá-'vel pai e pvô materno) em Eastern Swan, por
Colombo. É bom lembrar que Urgência era mãe de
Egoismo (Alberigo), grandíssimo clássico DerbyPaulista 

(Grupo I), excelente garanhão (Aporé,
Grão de Bico, Zirbo, Grão Ducado, Vaina e' outros), e de Mani (por Waldmeister), grande
clássico Ipiranga (Grupo I), as Two Thousand
Guineas paulistas, e grande clássico Jóquei Clube de

, São Paulo (Grupo I), o Prix Lupin.

Escoriai

Hereu, bom apronto

de 600 metros para

correr o Handicap

Hereu, inscrito num Handicap, primeiro páreo de
domingo na Gávea, aprontou em ótimo estilo e foi o.
destaque nos exercícios para as corridaa do final de
semana. Na direção de Jorge Ricardo, o pensionista de
Venâncio Nahid passou 600 metros em 35s, escassos,
saindo com velocidade e arrematando controlado com
muitas reservas.

Outro que impressionou em sua partida final foi Jive,
que vai disputar o Grande Prêmio José Calmon, em 1 mil
300 metros, também no domingo. Com Edson Ferreira, o
alazão treinado por João Limeira, anotou 42sl/5 nos 700
metros, finalizando com disposição.

Para o programa de amanhã, a melhor foi lusa que
mostrou progressos em sua forma ao chegar os 800 metros
em 49s, escassos, na condução de José Aurélio, chegando
com boas sobras no disco. Na quarta prova, destaque para
a parelha de estreantes, Hiéros e Hot Wind, que marca-
ram, separadamente, 44s, cravados, para os 700 metros,
montados respectivamente por Edson Ferreira e R. Oli-
veira. Ambos trouxeram bons arremates. No páreo se-
guinte, Vitória Tina agradou bastante ao percorrer 600
metros em 36sl/5, com excelente disposição enquanto a
favorita Denis passou a mesma distância em 39s, cravados,
sem ser exigida pelo Goncinha.

Ainda para o Handicap de domingo, em 1 mil
metros, na grama, merece citação a partida final de
Behave que registrou 24s, escassos, nos 400 metros, na
direção de José Aurélio, com ótima desenvoltura. E
Zaire, outra força na competição, impressionou bem ao
anotar 36s nos 600 metros, com G.F. Almeida, Finalizan-
do com muitas sobras.

Também no domingo, na terceira prova, Jaburina,
que reaparece de breve descanso, aprontou em estilo
moderado, assinalando 44s2/5 nos 700 metros, na condu-
ção de Jorge Ricardo, arrematando com grandes reservas.
Na carreira seguinte, para potrancas da nova geração,
Classista aparentou progressos ao passar 600 metros em
35s3/5, na direção de Paulo Cardoso, finalizando com
ótima disposição.

Na quinta prova do programa, Gremiur, na condução
de G.F. Almeida, anotou 44s, escassos, nos 700 metros,
chegando com boas reservas. Casmurro, um dos prováveis
favoritos do Grande Prêmio José Calmon, no domingo,
mostrou boa forma ao passar 600 metros em 38s, cravados,
na direção de Adail Oliveira, sem ser totalmente exigido.

Prix. Lendl derrotou Tim Wilkinson (EUA), por 6/4 e 6/3 e
Connors derrotou Stcve Denton (EUA), por 6/4 e 6/2.

Interviu, da Espanha,

goleia portugueses

e mantém a liderança
A equipe espanhola do Interviu Lloyds goleou o

Clube Português por 6 a 2, ontem à noite, no ginásio
Antonio Carlos de Almeida Braga, e manteve a liderança
do I Campeonato Mundial de Clubes de Futebol de
Salão/Copa Ibéria ao lado do Bradesco, com três vitórias.

O Clube Português chegou a surpreender o time
espanhol no primeiro tempo, equilibrando o jogo e
empatando a etapa em 1 a 1, gols de Carlosini para o
Interviu, e Feria para o Clube Português. Fragueda
desempatou para a equipe da Espanha logo no primeiro
minuto do segundo tempo, mas Feria voltou a empatar,
aos seis minutos.

O Interviu só conseguiu impor seu jogo a partir dos
10 minutos, e aí chegou à goleada, com gols de Carlosini,
Acero e Álvaro. Na preliminar, o Penarol, do Uruguai,
obteve sua primeira vitória em quatro jogos, ao derrotar o
Rosário Central, da Argentina, por 4 a 2. Hoje não haverá
rodada, devido ao feriado da semana santa, e o campeona-
to prossegue amanhã, com os jogos Bradesco x Rosário
Central, Olimpia x Clube Português e Penarol x Interviu.

Resultado da Gávea

Babaloo (Kuryakin em Sea Crow), criação da Ipê
Avícola e Pastoril e propriedade do stud Shangri-lá, com
treinamento de Luis Guilherme Ulloa, venceu com firme-
za a melhor prova do programa de ontem na Gávea
derrotando Lord Ten que reaparecia de longa ausência e
foi algo prejudicado na metaae da reta. Edson Marinho
deu uma boa direção ao ganhador e assinalou o ótimo
tempo de 1 min 07s3/5 nos 1 mil 100 metros em pista
macia, ruim para marcar.

Na outra carreira de destaque da reunião Stirling
Moss e Teatrólogo lutaram em quase toda a reta e
decidiram o páreo na fotografia que revelou pequena
vantagem para o primeiro que marcou a segunda vitória
do stud Shangri-Lá ontem. Depois dos triunfos, a derrota:
o jóquei José Pedro Filho foi suspenso pela Comissão de
Corridas por 90 dias devido à falta de empenho no cavalo
Karoche no sétimo páreo da última segunda-feira. Estes
foram os resultados das nove provas disputadas na Gávea
em raia de areia macia:

Io páreo — 1 mil 100 metros — Io Bailanta Alegre L.
Esteves 2o Drimal J. Aurélio 3o Princeza Vianna J.C.
Castilho vencedor (5) 11,90 dupla (14) 6,70 placê (5) 4,90
(1) 1,50 tempo lmin08s3/5 — Não correu — Great
Humility. 2o páreo — 1 mil 200 metros — Io Docimeu J.
Freire 2° Lecionarius R. F. Pinto 3o Hanger Lark R.
Freire vencedor (2) 2,20 dupla (11) 2,40 placê (2) 1,30(1)
1,20 tempo lminl5s — Não correram — Fado e Even Up.
3o páreo — 1 mil 300 metros — Io Stirling Moss E.
Marinho 20 Teatrólogo A. Ramos 3o Lord Macaco L.
Corrêa vencedor (3) 1,90 dupla (23) 1,50 placê (3) 1,20 (5)
1,30 tempo lmin21s4/5 exata (3-5) 5,40. 4o páreo — 1 mil
100 metros — Io La Hoat-Chi J.C. Castilho 2o Jeanne
Belle E.S. Gomes 3o Marinezza J. Aurélio vencedor (5)
8,20 dupla (34) 16,70 placê (5) 6,80 (7) 3,40 tempo
lmin09sl/5 — Triexata (5-7-1) — Cz$ 82,00.
5o páreo — 1 mil 200 metros — Io Buruvichá C. Pensabem
2o Alfaville R. Freire 3o Layout Man E. Ferreira vencedor
(6) 3,00 dupla (14) 1,90 place (6) 1,40 (1) 1,20 tempo 1 min
15s2/5 — Não correu — Galeon du Roi 6o páreo — 1 mil
100 metros — Io Hayphong F. Pereira Filho 2o Carmem
Fierra J.C. Castilho 3o Quelle Finale A. Machado Filho
vencedor (7) 3,50 dupla (34) 10,70 place (7) 1,70 (6) 3,00
tempo 1 min 09s4/5 exata (7-6) 39,60 — Não correu —
Miss Tati T páreo — 1 mil 100 metros — Io Babaloo E.
Marinho 2o Lorde Ten J. Aurélio 3o Hastil E. Ferreira
vencedor (1) 1,90 dupla (14) 3,40 place (1) 1,10 (5) 1,10
tempo 1 min 07s3/5 — Não correu—Chico Flávio 8o páreo1 mil 100 metros — Io Cantarin J. Freire 2o Mister
Galego C. Valgas 3o Talai A. Souza vencedor (8) 31,70
dupla (13) 3,60 place (8) 10,60 (2) 9,70 tempo 1 min 10s2/5

Triexata (8-2-4) — Cz$ 1.714,00 9o páreo — 1 mil 300
metros — Io Bilhete E. Marinho 2o Deheaven E.S. Gomes
3o Damen J. Aurélio vencedor (3) 3,50 dupla (23) 9,00
place (3) 3,30 (5) 2,70 tempo 1 min 22s4/5 exata (3-5)
13,80.

Sobre Rodas

Brabham espera

mais na Espanha
A revolucionária Brabham BT-55 parece quê'"1

começa a dar certo. Após três dias de testes;'
exaustivos no autódromo de Jacarepaguá, a equipe"'
inglesa seguiu ontem à noite para a Europa, confiai)-,,„|
te num bom desempenho do carro já no Grande
Prêmio da Espanha, dia 13 de abril, no novo circuito
de Jerez de La Frontcra.

Solucionado o problema de aquecimento que
tirava a potência do motor BMW, o carro apresen-
tou bom rendimento ontem, c permitiu aos mecâni-,.
cos tratarem de outras coisas que também não.
funcionavam bem, como a injeção dc gasolina. Sem dúvida, melhoramos muito. O carro,
está mais potente, mais veloze só precisamos dc um""|
pouco mais de tempo para deixá-lo em condições-
ideais — disse Elio de Angelis, que assim como seu""'
companheiro Ricardo Patrese, testou o motor.

De Angelis, que particularmente não gosta de"
circuitos lentos como o de Jercz, também acredita
em bom resultado no GP da Espanha, enquanto o
chefe da equipe, Hcrbie Blash, acha que a Brabham
deve marcar seus primeiros pontos no campeonato
justamente nesta prova.Nestes três dias, trabalhamos a aerodinâmi-
ca e o motor, e a evolução foi significativa. Mais do
que tudo, estamos cansados, mas devemos fazer
novos testes semana que vem, em Silverstone — •
afirmou Blash.

Antes disso, porém, a BMW levará os motores-
para a Alemanha, onde vai desenvolver a injeção dc""|
gasolina e mudar a posição do radiador. O enge •
nheiro-chefe da BMW, Paul Rosche, gostou da "
melhor aceleração do motor no teste de ontem e
garantiu um carro bem mais competitivo a partir de ,,
agora.

Ainda a guerra

pelo GP do Brasil

São Paulo e Goiânia se movimentam para
arrebatar, do Rio, o Grande Prêmio do Brasil dp"
Fórmula-1. Mas se depender da opinião do influente
holandês Jonh Cosmith, diretor técnico, de seguran*r.-
ça e com poderes dentro da FISA, nem São Paulo;. |
nem Goiânia realizarão, a médio prazo, seu grande
sonho.

Quanto a São Paulo, além das dificuldades da;
Prefeitura local, que não parece disposta a injetar |
um cruzado sequer no autódromo, Cosmith acha,'.;
quase impossível adaptar Interlagos às exigências,
atuais da Fórmula-1. Goiânia, então, teria menos j.|
condições ainda, não só pela pista. Cosmith foi
rápido em sua opinião sobre as pretensões goianas:"E bem diferente organizar uma prova de 12 milhas
(do Campeonato Brasileiro de Marcas) e uma de
Fórmula-1". Para ele, Goiânia não tem sequer infra-
estrutura de Organização.

Portanto, apesar do justo aborrecimento de.,^ |
Jean-Marie Ballestre, o todo-poderoso homem der
automobilismo mundial — preside a FIA, associa-"
ção dos automóveis clubes, e a FISA, federação que"" |
controla o automobilismo esportivo—, o GP deverá
ficar no Rio. É praticamente certo que Joaquiifí"
Melo, presidente da CBA, se sairá bem no banco
dos réus da FISA, na reunião de Outubro, em Paris,
quando sairá o calendário definitivo de 87. A menos
que a Riotur não consiga dar garantias de que não I
colocará de novo a Polícia Militar na pista atrás de ' 1
credenciais ou que Danusa Leão insista em modifi-
cações profundas no contrato atual.

Oli

Corridas mudam

Florianópolis

Florianópolis — O primeiro Grande Prêmio Ilha de
Santa Catarina de Fórmula-2 (válido também pela primçi-,,,
ra etapa do Sul-Americano da categoria) e Fórmula Ford
que se realiza domingo em Florianópolis, reunindo mais da,
60 pilotos, trouxe cerca de 30 mil pessoas à cidade e marca • •
a entrada da capital catarinense nas competições automo-—
bilísticas.

As avenidas do aterro central, projetadas pelo paisa-
gista Burle Marx, foram adaptadas para formar o circuitò
de 2 mil 900 metros, e todas as ruas por onde passará a
prova foram interditadas e receberam guard-rails. Os,,
boxes estarão sob as arquibancadas do carnaval, que ainda
não foram desmontadas justamente para abrigá-los, e ,v
camadas extras de asfalto foram colocadas em alguns -
pontos para adaptar curvas e nivelar buracos. Na quinta-
feira, o mar em ressaca ameaçou a prova, alagando vários"'
trechos, mas para hoje está previsto bom tempo.

Mais de mil pessoas trabalharam nos preparativos, e'
um dos maiores cuidados dos organizadores foi com a
segurança, havendo treino simulado de bombeiros nò"
atendimento de emergência aos pilotos.

Todos os hotéis de Florianópolis estão lotados, e
cerca de 120 jornalistas nacionais e estrangeiros estão
cobrindo o evento. A prefeitura municipal (do PMDB) e o
governo do estado (do PDS) chegaram a brigar durante a-* >
semana pela promoção do evento.

Já estão confirmados nas provas o tricampeão SulJ
Americano de Fórmula-2, Guillermo Maldonado, e ò~
gaúcho Leonel Friedrich, 37 anos, único brasileiro a ter
uma vitória na Fórmula-2 Sul-Americana, ano passado, em
Guaporé, Rio Grande do Sul. O primeiro a chegar a Santa
Catarina foi o piloto argentino Gustavo Sommi. Entre os
catarinenses da Fórmula Ford, o destaque é Aderbal
Grillo.

Os treinos começam, hoje às 9h, no Aterro da Bahia'
do Sul.
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Casagrande (E) fez o seu pior treino, Alemao fez o melhor. Assim os reservas dominaram os tituUires

O 
treino da Selegao

Um 
por 
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ser 
pior

No fraco coletivo de ontem, pelo menos os apesar do empate, os reservas apresentaram um p alvar* **
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,rada — costuma afirmar Leo-
,ne. que esta semana resolveu , ' ¦ ' . ••
,treinar os jogadores em regime
do tempo integral.

Belo Horizonte/Fotos de Delfim VieiraJORNAL DO BRASIL sexta-feira, 28/3/86 ? Io caderno ? 19

VasCO — O técnico Antônio
t^opcs saberá hoje se poderá ou
não escalar o zagueiro Fernan-
do e o lateral Lira domingo, cm
Campos, contra o Americano,
partida considerada decisiva
para o Vasco, que necessita da
Vitória para continuar na lide-
rança da Taça Guanabara. Os
dois jogadores fizeram trata-
mento e poderão ser liberados
para o único treino que a cqui-
pc faz hoje pela manhã, em
São Januário.
Fernando, com fisgada na co-
ia, e Lira, com dores abdomi-
nais, não participaram da vitó-
ria de 7 a 0 sobre a Seleção de
Amazonas. Mas a intenção de
Lopes é manter o time que já
fez 25 gols (sofreu três) c per-
deu apenas um ponto em sete
jogos. Lira poderá participar
normalmente do treino, mas
Fernando depende de uma ob-
servação médica. Moroni c
Paulo César serão os substitu-
tos caso eles não possam jogar
em Campos.
Flamengo — Mesmo que
!>eu filho seja daqueles rubro-
negros que acompanham e sa-
bem tudo do Flamengo, desa-
Òe-o para uma aposta. Pergun-
t,e se ele conhece o Gonçalves,
mas aposte pouco porque difi-
cilmente terá alguma chance
contra você. Depois informe
que Gonçalves poderá ser lan-
çado contra o Campo Grande,
domingo, em Caio Martins.
Mas, quem é Gonçalves? Ele
joga de zagueiro e, apesar de
úma mecha de cabelos brancos,
(em 20 anos e pertence à cate-
goria de juniores. Veio do Ola-
ria c nos treinamentos mostra
algumas qualidades. Gonçalves
está tranqüilo e sonha com esta
oportunidade:

Realmente, poucos me co-
nhecem, mas tudo pode mudar
domingo, se for realmente es-
talado — diz esperançoso.
Fluminense — Laranjei-
ras viveu ontem uma tarde agi-
tada. Primeiro foi a presença
de Guilhermo Lara, empresá-
rio mexicano, que ofereceu 300
mil dólares pelo passe de Pauli-
nho. O interessado é o Améri-
6a do México, cidade onde o
ponta esquerda goza de grande
prestigio devido à conquista do
mundial de juniores. Em segui-
da apareceram representantes
do Sporting de Lisboa — que
quer Wilsinho — e do Los
Angeles Aztecs, que pratica-
mente conseguiu contratar Ge-
túlio.
Jandir está vetado para o jogo
com o Bangu, e Romcrito, ape-
sar de ter perdido um pênalti
no coletivo de anteontem, está
confirmado como o batedor
oficial em caso de haver algu-
ína penalidade. O time faz co-
letivo hoje de manhã quando
Nelsinho deve confirmar a
equipe para a partida de do-
ihingo, com Ricardo Cruz, Be-
tinho, Vica, Ricardo e Renato;
Rogério, Renê e Assis; Rome-
rito, Washington e Tato.
Baneu — Moisés já tinha
escalado o time do Bangu para
q jogo de domingo contra o
fluminense com Gilmar, Vel-
to, Jair, Oliveira e Baby; Tody,
Farjado e Evandro; Marcelo,
Macaé e Ado, mas deve fazer
mais uma alteração na equipe
por ordem médica, pois o late-
ral esquerdo Baby machucou o
joelho no treino recreativo de
Ontem e dificilmente terá con-
Üiçóes de jogo.
Como todos os laterais do Ban-
gu estão contundidos, Moisés
observou, no jogo-treino de
ontem pela manhã, entre o ti-
pie misto e o Friburguense, da
segunda divisão, o júnior Luís
Cláudio, a sua única saída nes-
te momento. Se Baby não me-
lhorar, ele vai lançar mais este
novato, que tem apenas três
meses de clube e só jogou qua-
tro partidas pela equipe de ju-
hiores.
Botafogo — Carbone apro-
veitou o meio feriado de ontem
c fez um leve treino coletivo
em Marechal Hermes. Exigiu
bastante dos jogadores do
meio-campo, e corrigiu a todo
momento a colocação do cabe-
Ça-de-área Ademir, que não
estava muito seguro na cober-
tura. Depois de 60 minutos, o
técnico gostou do time titular

acha que, mesmo com a
ausência de Josimar, o Botafo-
go vai fazer uma grande apre-
tentação frente ao Goitacás,
mpnhã à tarde — 18h — na
ciaade de Campos. Berg e He-
Unho, que voltam ao time, tam-
bém estiveram muito bem. So-
bre a renovação do contrato de
Josimar, nada de novo. Até
Segunda-feira o jogador ficou
de .dar uma resposta ao clube,
&ej$ndo informação do diretor
dej^utebol Aurito Ferreira.
América — Escapar à incô-
moda posição de lanterna da
taça Guanabara é a meta do
América na partida de domin-
go pela manhã, com o Olaria,
no Andar aí. O técnico Leone
sabe que se perder o jogo sua
Atuação ficará insustentável no
clube e nem o fato de ter leva-
Üo a equipe ao terceiro lugar na
Taça Rio do ano passado pode
mantê-lo no cargo.'Não é possível que o time te-
)iha esquecido aquele futebol
competitivo do fim da tempo-
,rada — costuma afirmar Leo-
,ne, que esta semana resolveu
,treinar os jogadores em regime
do tempo integral.

Bola Dividida

Casagrande (E) fez o seu pior treino, Alemão fez o melhor. Assim os reservas dominaram os titulares

O 
treino da Seleção

Um 
por 

um, até 
que podia 

ser 
pior

No fraco coletivo de ontem, pelo menos os apesar do empate, os reservas apresentaram um í"1 alvar» í»
goleiros tiveram destaque, principalmente (para rendimento individual superior aos titulares. En- vraivctu e

diminuir um pouco a preocupação de Telê) Car- tre estes, apenas Elzo teve uma atuaçao merece- : J „ ciffana
los, que é o seu preferido para titular. Carlos teve dora de elogios, mesmo sobrecarregado pela &
uma atuação perfeita e Leão, Paulo Vítor e
Gilmar seguiram seus passos, vindo logo abaixo.
O que naturalmente inquieta o técnico é que,

apatia de Falcão e Sócrates. Entre os reservas, ao
contrário, houve mais destaques, como Mozer,
Alemão, Muller, Marinho e Careca.

Paulo Vítor — nota 7. Atuação tranqüila, sem maior trabalho.
Uma boa saída do gol, tirando a bola de cabeça na intermerdiária.
Sem culpa nos dois gols que sofreu.
Gilmar — Nota 7. Também se destacou numa saída em que salvou
uma jogada do júnior Mauro, do Cruzeiro, em sua lateral-
esquerda. Seguro e rápido na distribuição de bola.
Édson — Nota 5. Voltou a treinar mal, levando desvantagem
diante do ponta Vinícius (outro Júnior do Cruzeiro), que lhe
aplicou até um drible entre as pernas.
Oscar — Nota 6. O rebatedor de sempre, eficiente no jogo pelo
alto, falho na cobertura a Édson. Teve muito trabalho com a
velocidade de Muller nas deslocações pelo lado esquerdo.
Mauro Galváo — Nota 6. Caiu em relação aos dois treinos
anteriores. Foi fraco na cobertura de Branco e não pôde apoiar
como gosta. Bom nos desarmes e na distribuição de jogo.
Branco — Nota 6. Levou desvantagem com Marinho. No apoio
esteve melhor, com duas jogadas de linha de fundo.
Elzo — Nota 7. Mesmo sobrecarregado pela omissão de Falcão e
Sócrates, ainda se destacou na cobertura e no combate. Caiu no
segundo tempo.
Falcão — Nota 5. Não fez nada de útil e teve dificuldades até para
dominar a bola. Lento, errou vários passes e não voltou para
marcar.
Sócrates — Nota 5. Gritou mais do que de costume. E só.
Também foi omisso na marcação. Foi um dos primeiros a receber
a vaia da torcida, por causa do pouco empenho.
Renato — Nota 6. Só fez algumas boas jogadas no fim do treino.
Até então esteve apático, sem arriscar seus dribles e praticamente
andando em campo.
Casagrande — Nota 5. Fez seu pior treino na seleção. Estático,
facilitou a marcação dos zagueiros reservas. Perdeu e lutou
pouco.
Éder — Nota 6. Lutou mais do que de costume e arriscou vários
chutes, inclusive marcando um gol. Mas não ajudou na marcação
e errou muitos passes.

Leão — Nota 7.Náo foi exigido. A única bola difícil entrou, no
forte chute de Éder. Não cometeu falhas, mas também não fez
grandes defesas.
Carlos—Nota 10. Atuação perfeita. Fez quatro defesas à queima-
roupa, em duas delas — chute de Mauro Galvão e cabeçada de
Sócrates — demonstrando muita rapidez e reflexos apuradís-
simos.
Júlio César — Nota 7.Marcou um gol contra. Foi sua única falha.
No mais esteve sempre bem colocado e procurou apoiar com
consciência. Anulou várias oportunidades de gol do time titular.
Mozer — Nota 8.Um pouco melhor que o companheiro. Não
perdeu uma bola pelo alto, apoiou bem e teve chances de marcar
dois gols, em suas arrancadas em velocidade.

Dida — Nota 7.Melhorou sua produção e, à exceção dos últimos
minutos do treino, superou Renato. Bom na ajuda ao ataque.

Alemão — Nota 9. Muito melhor que nos últimos treinos, correu
bastante e esteve sempre presente na cobertura, nas saídas
rápidas de bola e no apoio.
Muller — Nota 9.Muita movimentação. Caiu sempre pelo setor
esquerdo, revezando-se com Careca e Vinícius (júnior do Cruzei-
ro). Em dois momentos esteve pela direita, trocando de posição
com Marinho, e também construiu boas jogadas, inclusive com o
gol marcado por ali. Ótimo nas arrancadas.
Marinho — Nota 8.Está melhorando bem, em relação às primei-
ras duas semanas de treinamento. Já arrisca mais as jogadas de
fundo e, melhor fisicamente, ajuda na marcação e nos desloca-
mentos. Bom nos passes.
Careca — Nota 8.Um treino muito bom, ele mostrou finalmente
sua categoria. Além de fazer um gol, entendeu-se bem com
Muller e voltou para auxiliar o meio-campo.
Completaram o time Mauro, Jordan e Vinícius, todos com boa
atuação.

Nos chutes a gol, falta pontaria
Telê orientou mais um treino de finalizações na Toca

da Raposa, antes do coletivo. E, para sua tristeza, pôde
verificar que a pontaria da Seleção continua muito ruim. O
que mais se vê nesses treinamentos são bolas passando por
cima do gol, obrigando os funcionários da concentração a
seguidas corridas para recuperá-las.

O técnico tem demonstrado paciência com os jogado-
res e até procura incentivá-los, explicando calmamente
como quer que as jogadas sejam feitas. Mas apesar de
tudo eles continuam batendo mal na bola. Até mesmo
aqueles que estavam bem nas primeiras duas semanas de
treinos, como Alemão e Casagrande, já caíram de rendi-
mento.

Silas, Müller e Careca têm deixado uma indagação no
ar: como é que no São Paulo fizeram muitos gols no ano
passado e agora não conseguem reeditá-los na Seleção?
Eles não explicam, dizem apenas que estão tentando e que
tudo é uma questão de tempo. Só que o tempo passa e eles
não estão melhorando.

Se as finalizações ainda estão muito aquém do
desejado, o mesmo não se pode dizer dos cruzamentos.
Melhoraram muito e um dos destaques tem sido Branco,
que parece totalmente recuperado da apatia inicial que o
levou à reserva de Dida. Agora, seus centros encontram
sempre os pés ou a cabeça dos atacantes. Nos dois
coletivos desta semana construiu jogadas para os compa-
nheiros marcarem gols.

Renato também melhorou e foi até elogiado por
Telê. Assim como Marinho, está cruzando sempre com
perigo. O mesmo não se pode dizer de Éder. Ele até hoje
não conseguiu bater os córneres que eram uma arma
poderosa da Seleção. Seus cruzamentos invariavelmente
vão de encontro aos zagueiros adversários.

Nos cruzamentos rasteiros até que as finalizações
saem mais ou menos. Mas nas bolas pelo alto nada está
dando certo. Ontem o aproveitamento foi dos piores
desde que a Seleção começou a treinar na Toca da
Reposa.

Telê deu muitas instruções no intervalo, mas o que a Seleção melhorou foi pouco

O pensamento de Mauro
Galvão, um dos mais novos
titulares da atual Seleção
Brasileira, estava distante
da Toca da Raposa na ma-
nhã de ontem. Mas precisa-
mente em Porto Alegre,
onde seu filho Diogo com-
pletava seu primeiro ano de
vida. Impossibilitado de
passar a data ao lado dele e
de sua mulher, Ana Lilia,
Mauro fazia planos para a
festinha de aniversário que
fará na próxima quinta-
feira, aproveitando a folga
que os convocados terão
após o jogo com o Peru.

A vida de jogador de
futebol, na maioria das ve-
zes, mais se parece com a
de cigano — comentou. Ele
não tem motivos para quei-
xas, pois vive uma das me-
lhores fases de sua carreira,
coroada com a condição de
titular, pelo menos no pró-
ximo jogo do Brasil.

Apesar de não haver ati-
vidaae hoje, Galvão nem
cogitou em pedir uma folga
para rever a mulher e seu"guri":

Não seria justo com
meus companheiros.

Ele lembrou que durante
a viagem à Europa nasceu o
primeiro filho de Casagran-
de e ele só o conheceu após
a volta da delegação ao
Brasil.

Mozer e a

força física
A boa entrada de Mauro

Galvão no time titular deixou,
a princípio, Mozer preocupa-
do. Mas ontem ele já estava
com a cabeça mais tranqüila. O
motivo da sua confiança em
permanecer na Seleção é o seu
biotipo. Alto e forte, Mozer
apresenta um ótimo preparo
físico e uma excelente im-
pulsáo:Acho que a forma física
do jogador vai pesar muito na
hora de Telê decidir sobre
quem continua na Seleção. To-
dos os zagueiros que estão aqui
sáo ótimos, mas penso que levo
alguma vantagem devido ao
meu tipo.

A força e a impulsão, segun-
do Mozer, serão fundamentais
quando o Brasil enfrentar ad-
versário europeus, que têm co-
mo forte as bolas cruzadas so-
bre a área, a velocidade e a
disputa corpo a corpo. Ele,
entretanto, está preparado pa-
ra um possível corte:

Não me preocupo muito
com isso. Encaro tudo da for-
ma mais normal possível. Se
Telê achar que devo ser corta-
do, tudo bem. Volto para o
Flamengo e continuo com a
mesma vontade e dedicação.
Tenho certeza de que não fica-
rei muito abalado.

A chegada de Edinho no fim
dos treinamentos no Brasil,
tornando a briga pela posição
desigual, já que o zagueiro do
Udinese não terá que provar
nesta fase que tem condições
de ser titular, é. para Mozer,
muito natural:

Os jogadores que estão
na Itália têm lugar em qualquer
Seleção. Eles são incontestá-
veis. Eu. Mauro Galvão. Oscar
e Júlio César temos que brigar
por três ou quatro posições.

TH ELÊ Santana vai dando os últimos reto-
ques no time que escolheu para jogar

com os peruanos, dia Io de abril, em São
Luís do Maranhão. Trata-se de um jogo bem
mais fácil do que aqueles que a Seleção fez
na Alemanha e na Hungria. A começar
porque em São Luís não há o menor perigo
de se pegar uma temperatura ao nível de
zero. Depois, os peruanos, que já não são lá
grande coisa quando jogam com seu time
principal, vindo com novatos, com aprendi-
zes, muito pouco deles se poderá esperar.

Antes assim, porque esse jogo, se não
aparenta maiores problemas técnicos, tem
grande importância política para Telê e para
alguns jogadores. Para o técnico, porque se
perder corre perigo de ser demitido, ou
forçado a sair. Parece um absurdo, mas é
verdade. Existe um movimento partido de
São Paulo e que inclui Nabi Abi, José Maria
Marin e o presidente do São Paulo, Carlos
Miguel Aidar, dono de sete dos jogadores
convocados, que gostariam de ver Minelli à
frente da Seleção, ou até mesmo — imagi-
nem! — Cilinho.

Ora, como Cilinho ou Minelli somente
iriam criar novos problemas para a nossa
combalida Seleção, inclusive reacendendo
uma provinciana rivalidade Rio-São Paulo, ô
mais indicado nesta altura é deixar de lado
queixas menores e todos torcermos para que
desta vez Telê Santana consiga mandar a
campo um time capaz de mostrar um futebol
aceitável. O bastante ao menos para garantir
a sua presença no comando da Seleção.

E já que mencionei o presidente do São
Paulo, vale dizer que o homem está bravo e
com boas doses de razões. Sua revolta contra
Telê é explicável: ele pensou que o São
Paulo fosse ser a base da Seleção Brasileira e
já devia imaginar um faturamento futuro em
cima disso. Quando acaba, Telê foi barrando
um por um: Silas, Müller, Sidnei, Careca e
Gilmar, só deixando no time titular Oscar e
Falcão. •

Mas Aidar não está revoltado só por
isso. Ele se queixa duramente dos dirigentes,
condenando sua conduta, principalmente no
que se refere à recente viagem à Europa:
"Onde não existe respeito nem seriedade —
diz Aidar, referindo-se aos cartolas da CBF
— não pode haver disciplina."

Como se vê, a cúpula está rachada, está
brigando. E quando eles estão assim, os de
baixo pagam sempre. Ontem o presidente do
Fluminense, Manoel Schwartz, reclamou
que adiantou dinheiro à CBF para pagar os
salários de Paulo Vítor e de Branco e os dois
ainda não viram a cor do dito. Por isso, os
homens lá na Toca já começam a olhar meio
de lado para os dois jogadores, achando que
eles andam fazendo queixas a seus clubes.

Telê e os jogadores devem se isolar
dessas brigas de cartolas. Eles que se enten-
dam, ou se destruam. Aliás, um deles já vai
sobrar. Não podendo esconder a bagunça
que reina por lá, resolveram aproveitar a
semana apropriada e escolher um cristo para
crucificar. O indigitado é Pedro Lopes, o de
Santa Catarina. Curioso: foi o primeiro a
trair, será o primeiro a cair. A vida tem
dessas coisas.

Pedro Lopes vai rodar e dizem que em
seu lugar entra Adilson Monteiro Alves, que
se tornou conhecido por ter implantado a
célebre democracia corintiana. Monteiro é
um dirigente que tem um visão moderna e
liberal sobre o futebol e seus jogadores. Um
anti-Nabi.

E aí é que ninguém entende mais nada.
¦

A convite de Mozart Amaral, presiden-
te do Serviço Social do Comércio, do Rio de
Janeiro, estarei no dia 16 de abril, juntamen-
te com Sérgio Cabral, participando de uma
mesa de debates sobre a violência no es-
porte.

Histórias: Mário Vianna apitava, num
Sul-Americano em Lima, Peru e Argentina,
um jogo agitado, fervente, que só mesmo
Mário, com sua autoridade, podia controlar.
Em dado instante, Mário Vianna marca uma
falta do argentino Labruna e este, irritado,
chuta a bola para longe.

Imediatamente Mário fez valer a sua
autoridade de árbitro e, dedo em riste,
ordenou a Labruna:

Cambia la pelota!
Labruna olha para ele espantado, mas

fica na dele. Não se mexe, o que deixa Mário
Vianna mais descontrolado.

Cambia la pelota! — grita mais alto e
mais enérgico.

Labruna na mesma. Paradão, a olhar
surpreso com aqueles gritos. Jogo interrom-
pido, os jogadores também sem entender
nada e Mário sempre a exigir:

Hay que cambiar la pelota, hay que
cambiar!

Entram em campo os dirigentes, junto
com a polícia e um gandula, trazendo na
mão a bola que Labruna chutara para longe,
e que tanto irritara Mário Vianna. Um
dirigente pega a bola, aperta, quica no chão
e vira-se para Mário que, já meio rouco, não
parava de exigir que Labruna cambiasse la
pelota. Pero, la pelota está buena, perfecta.
Por que cambiar?

Muito tempo depois é que se entendeu
que tudo era um problema de linguagem. O
"cambia" de Mário Vianna não era outra
coisa senão um simples "vá buscar". O que
Mário queria era que Labruna fosse buscar e
não trocar a bola que chutara indisciplinada-
mente para longe.

Sandro Moreyra
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o time titular recuperava a bola, eles nao tinham folego ^^^ 
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Tele tentou corrigir cste problema no intcrvalo, _ ' 
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O meio-campo titular tamtem comprometeu. SOcra- ' I' Jp-'

tes e Falcao abusaram de errar passes e, raramente, '
concluiam uma jogada. 0 fraco rendimento dos dois § ?' '
acabou prejudicando a atuagao de Elzo que come^ou bem, 'ft'% '
foi caindo de produgao, atd sc perder por completo no fim.

O time reserva foi justamente o inverso do titular. „„-nLnm /M)rps rnm a bola
Alemao, Marinho e Careca imprimiram um ritmo veloz Vmretrato fal da Selegao Brasileira titular: Sdcrates batido, m> mew de varws reservas, que cammham Iwres com

criaram varias oportunidades de gol. Na defesa, Julio * xj ^^¦¦—
C6sar e Mozer, facilitados pelo excesso de toques curtos |Jma torcida w^os de artilheiros - Numa rodinha, Zico A V*^0 Jq^q SaldaXlIia
do ataque advers£no, nao tiveram muita dificuldade para p; Rivelino acabaram revelando, ontem, o segredo de Roberto, f|f» padfl lim '
fazer o desarme na entrada da drea. A supremacia dos C1CSC0I1I1HCI« Nelinho e deles pr6prios nas cobran<jas de falta. Zico disse que fri lQnQlll^tn Oil
reservas foi tanta, que, nos ultimos cinco minutos, sentin- prefere chutar sempre no canto do goleiro e que corre para a Selegao esta dividida. Vj UdlldJ LidIU VJ U
H_ _ fjjpjijHade eles cheearam a colocar a equipe titular na Julgar J*'05 qufe0„JZ' bola sem olhar para ela. RiveUno jS disse que no seu tempo nem fo|ga de hoje sera aproveitada ,

. . ' - a * • j_ cedores que aproveitaram o fe- ^ preocupava com o goleiro, prestava atenqao apenas na bola. de duas maneiras distintas. Um ijO^Otd
roda, incentivados pelas vaias da torciaa. riado e lotaram ontem a tarde Os dois entretanto, entregaram o ouro para os goleiros grupo dedicarS o dia ao descan- O

Dp real no coletivo de ontem, ficou a certeza de ^ arquibancadas e o barranco que venham a enfrentar Roberto e Nelinho; so, k meditasao e iis ora^oes. p OMBAS, ainda estao discutindo para onde
, .. . . • j I i im atr^ T"0? da Raposa, _ £ mujt0 esperto. Ele espera o momento do Outro iri conhecer O segredo Ml ir? Tudo dependera de uma viagem no

Falcao de que o time est* muito longe do ideal, um torcida brasileira contmua uise- d(jscuido do go,eiro Quando ele nota que h4 um relaxamento, ^ masculinidade, pega que es- t m6s aue um representante da CBF fara a
reconhecimento que, se nao 6 novo, pelo menos mostra gura e desconfiada da sua ble- bate a fa]ta At6 0 goleiro comprimir de novo os musculos para t4 em cartaz no Teatro da Im- r,iianaiuato nara saber se as tais obras de
situacao da Selecao Brasileira: a mesma de quando Tele S20-, Exigindo mudan?as na puiar, a bola entrou — disse Zico. prensa Oficial, no centro de j ramno estao Drontas7situa^ao aa oeie^ao diomi _ ao6s a convocacao. equipe titular, os torcedores P Quem 0bservou as cobran?as de Nelinho foi Rivelino: Belo Horizonte. A atriz Thais meUioramento d.ocaimpo estao pro:ntas^
miciou os tremos na Toca acreditam que as boas atuaqoes — O seeredo de Nelinho 6 a inversao do tipo de cobran^a de Andrade esteve na concen- Abram o olho. Da outra vez levamos um cano
De negativo, a constatagao de que a falta de tremos taticos ^ acontecerao com a entrada nQ momento J0 chute Ele co^e para a bola como se fosse bater tragao e convidou os jogado- de 3 mil d61ares e nada fizeram no campo. Pois
e jogadas ensaiadas faz com que os jogadores fiquem dos "italianos no time. com a p^g ,je dentro do pd e acaba batendo com o lado de reS) era geral. que vd hoje e volte depois de amanha. Ou

perdidos em campo. — Tem que mudar quase fora, usanso apenas os tres (iltimos dedos. N§o haver^ treinos a pedido entao telefone para a Chancelaria Paseo de La
, , r a, r™™ tudo nesta Selegao. At6 a che- ... _ , . , ,r„ do elenco. S6 Zico e Leandro Reforma 400, e pe^am a alguem para ir olhar.

Os gols dos reservas foram marcados por Careca, gada dos "italianos'Mele de- Leandro dcscama — Cora dorcs mijsculares cominuafao a s^rie de exerci- Sai atd mais barato. Guanajuato nao 6 nem
aproveitando um rebote do goleiro Paulo Vitor, e MuUer. Veria colocar os novos em lugar ficou o dia mteiro em repouso.«; nao,foi v sto na oca aa cios de musculai;a0. SUlas (na- nca foi 0 ideal. Em 1970 ficamos sem
Para os titulares marcaram £der e Jdlio C6sar contra. I altemativa. J& -pBqueUsto^nas ve^

— — afirmou o bancdrio Mflton menos uma parte, entre os reservas. Leandro viajard com de Jesus. Muller (batista) nao FIFA nos prometera Puebla, a 2 mil
As atuafdes do treino de ontem estao na p&gina 19 Matos, 28 anos, que assistia ao delegagao para Sao Luis e serS escalado no jogo do dia 8, em ^ 

qualquer programa- metros, e em cima da hora ficamos sem lugar.
" coletivo pela primeira vez Goiania, com a Alemanha Oriental. cao cspecial. Ele acha que Cris- Todos, estavam tornados porque era proibido

, garantiu que nao iria mais vol- Tel6 considerou "6timos" os resultados conseguidos por tQ deve ser adorado todos nte de um grupo ficar em locais da turma dos
I ele r econhece Clue ^ ^ que « armasse ura Espanha e Irlanda do Norte adversaries do BrasU na pnmeira dj lln|o vez po,. an0". ° tros Krupos. O jeito foi Guanajuato, que1C11' ii/VVimvvv me de verdade". fase — nos amistosos de anteontem. Sobre a Espanha, que /. ouiru» ' . T.

1 T . venceu a Polonia por 3 a 0, Tel6 disse que 6 um time que sai No cardSpio, basicamente nem tem dois mil metros, pois os tais dois miie
Selecao nao acerta Incentivando os reservas e jdo ^ defesa^ 0 ataque e atua na base da forga e peixe, mas haverS carne para cinqiienta sao la em cima do morro Assim

. y. . . . f lt vaiando as mSs jogadas dos dedicacao, dificultando as agoes para os adversdrios. os que quiserem. Mozer, por como na pedra do Sino em Teres6polis. Tem
Depois de dingir o coletivo Tele admitiu que falta tltulares, que aconteceram com ^ ^ kMq importante- 0 empate da irianda exemplo, nao abre mao de um dois mi, e duzentos> mas e para alpinista. Se

criatividade ao ataque titular, lamentou o excesso de tequenaa, 1do 
Norte cora a boa Selegao da Dinamarca e afirmou que bife. Todos, no ent^to, foram aj^6m {or treinar lka bola cair, vai levar

toques e voltou a criticar os passes errados, mas nao "JJgJ derrota da Argentina (2 a 0) para a Franga nao significa unammesfJL" mSto tempo ate que volte. Ela caira la embai-
alterou seus pianos: confirmou o mesmo time que come- ro dois e a arquibancada, que confirmagao da supenondade das selegoes europ^ias sobre as §^wao 

na Cop^do Mexico. xo no Horto Florestal, ou na Granja Guarani,
^ou o treino de ontem para o jogo com o Peru, admitindo dificultava a visao do coletivo. sul"a^rl^®fodemos esquecer que ^ selegoes europ^ias estao e fica longc. Nao dl
fazer alteraqoes durante a partida, se alguns jogadores nao _ N§0 deu pra ver nada :ogando em c^ e com o cSna a favor. 

rj. - Fomos forqados a ir para, digamos, os do.s
mostrarem bom rendimento. soubesse que era assim, teria ^jlCO Jo. mil metros de Guanajuato. Nao era o ideal

, •• lim trpinn <\P on ficado em casavendo pela tele- Silas sente dores — Silas nao participou do coletivo, para enfrentar os dois mil e duzentos-dois e
Tele movouaodar pela pnmeira vez um treino de 90 visa0 A CBF deveria saber embora tivesse treinado pela manha. Ele estava com dores Vdl COrref trezentos da cidade do Mexico (2 mil 240).

minutos, dividido em dois tempos de 45. Tambem pela que jj0je o movimento seria musculares e foi apenas poupado. Neilor Lasmar garantiu que ... u- Chamo a atencao dos interessados que as
primeira vez, nao gritou instru$oes durante o coletivo grande aqui e marcar o coletivo ele participara do coletivo de amanha, porque apenas sentiu Cansado de pedalar uma bi- , . . . Irapuato e Queretaro, mais
L- . ' 

nn nnmoiro tcirnn — mas fez muitas no campo perto da arquibanca- esforgo dos ultimos treinamentos. Silas, fez companhia a Sidnei, acleta que nao sai do lugar, cidades de Leon, irapuaiu c ki¦ ' 
f.espeaalmente no primeiro tempo mas tez muitas ^ 

eles (-m t medo ^ Q fina[ de semana em sao Paulo e se reapresentara Zico volta a fazer corridas ama- ou menos perto de Guanajuato (Queretaro fica
observaqoes no intervalo, falando mdividualmente com da torcida — desabafou o apo- com o grupo na sexta-feira, dia 4, quando sera novamente nha, liberado pelo m6dico Nei- a quase duas horas), que estas cidades agora
cada jogador da equipe titular. sentado Antonio Simdes, examinado pelo mddico. lor Lasmar. Esta cumprida as- sao cidades sedes de grupos e nao sei se se pode

tpmnn tpntnmtv! uma marracao nor acompanhado de cinco netos, sim a primeira etapade recupe- treinar M. 15 dias antes da Copa, sei que e— No pnmeiro tempo, tentamos uma marcaqao por sua esposai sua e genro. Um dia de astros — Os coadjuvantes nunca sao ragao do atacante. Mas o medi- nm:hiHn nelo reeulamento
pressao, para testar os atacantes, que estao encontrando destacados, k excegao dos atores que recebem os premios do co faz uma advertenaa: proio \j Mnntnr I acinar
dificuldades para se adaptar a este sistema, e o time se saiu Mo™e.to na. lalt™. De Mas»a, eles, uama nao,edaomemode^volvimen. _ RnS ,'em 3 ZmSS, . v " , c_ , I, carros, procurando um local t0 No treino de ontem nao foi diferente. O entendimento '7."™  quando diz que Bogota tem o mu ouu meirus
relativamente bem, camdo no fina . po para estacjonar pe pessoas, mostrado pelo time reserva foi mantido por Mauro, Jordan e ^^s 

®|,a 
nroeressivamente de altitude. Nao. Isto e em La Paz e muitas

optamos por uma meia pressao e o time melhorou um procurando um espago com um Vinfcius, tres juniores que sonham jogar no time titular do a ™ "a 
de ePxer®icios at6 ser vezes da confusao: Colombia, capital La Paz.

pouco. mmirno de visibilidade. E de Cruzeiro e, antes disso, ja treinaram com os craques da selegao. liheT£o 
para treinar com bola. Bogota tem 2 mil 640. La em cima do morro de

Para 0 tdcnico, falta criatividade no ataque, que teve vendedores ambulantes, apro- jP™ q J°^°fez ^0X°m I a oportuddad^de, Nao vai a Sao Luis com Mont-Serrat, atras da casa de Simon Bolivar,

pouco poder de penetraqao e pecou pelo excesso de toques veitando para faturar um di- Besses coletivos,' adquirir experiencia e confianga. Ele tem Ra^nwNa tem 3 
^ 

2(XlmtetrOS' mfS ^^0

entre a ^rea e a intermediaria do adversario: numa jogada nheiro a mais. JS dentro do de que no pr6prio cruzeiro ser4 olhado de maneira ^a^J d"a 4 fa"emos ou- Sino" Bog°ta, tem mU campos de remo,

Zwe i tLues campo, a movimentagao era ^rente pelos responsiveis pelo futebol profissional. L exame Dara deSos mas e necessano se mexer para conseguir.
houve 24 toques. menor, 0 que aumentava a de- Jordan de FreitaS) 19, confessava-se emocionado e se n° „ 

*^^^X 
treinosTnartir Los Lagartos, um dos mais lindos campos

Sobre a falha cr6nica da Seleqao — os passes errados cepgao dos torcedores. permitia at£ um sonho bem mais alto do que o de defender dal- de 
golf do mundo — tem dois campos de 18

— Tele citou pela segunda vez consecutiva Falcao, como Para ocarioca Paulo Rubens Cruzeiro: treinar um dia como convocado para a Selegao buracos e um para treino de 9. E mais, campos
exemplo, pois £ um jogador de "alu I6eniea que es^ SS'eeamposeirvoresportodosoNte nao
errando muito nos passes e armando, consequentemente, P3®610 em Bel° ™nzonte pa TamWm acha a experiencia pode acelerar o ripido hora e constatou o seguinte:l se consegue sem mais nem menos. t, necessa
os contra-ataques adversdrios". ra ass|stir 30 treino.0 Q"e falta sucess0 na carreira, na medida em que lhe di confianga. No _ a forga muscular esta boa; no auxflio da Embaixada do Brasil. Eles se

^ equipe sao outros 10 jogado- fraco treino da Selegao Brasileira, que mereceu as vaias da —a tonicidade praticamente reunem, emprestam ou nao. Outro lugar muito
Tele tem consciencia de que 

"algumas pe?as da atual res da categoria de Falcao. Pa- torcida, foram os jogadores que salram mais felizes de campo. voltou ao normal; 3 — as medi- j>om g 0 Banco da Republica. E mais facil
equipe ainda nao se apresentaram bem", mas disse que ra o engenheiro Rubens Gari- Afinal, nao se limitaram apenas a completar. Foram bons das da perna esquerda contun- conseguir mas tambdm tem suas burocracias.
importante observd-las em um jogo. Sobre 0 time-base, baldi, Marinho — que coinci- participates do coletivo. Cumprimentados e elogiados no final dida jS estao superando as Ainda 

tem o Circulo Militar que, entretanto,
procurou evitar respostas objetivas e afirmou que acredita dentemente fez um bom treino P°r Alemao e Marinho. do^araafimar"^ 

Zico ainda nao era muito bom. Se mexam logo. Tudo esta

que dos seis que estao fora do time quatro podem ser — esta por merecer uma opor- Hungria pede bis — A Hungria demonstrou interesse com Q risc0 de x submeter muito lento. Inclusive a definiqao do time e
titulares, mas nao deu maiores explicates sobre quem, tunidade e completou: de jogar de novo com o Brasil. Mas a chance para que^os nova artroscopia, Neilor se diz majs os italianos, que tem lugar certo nesta
em prinripio, nao entraria no time dos que nao estao — Ele pratica 0 verdadeiro brasileiros devolvam a; ® 

d 
a 

amistoLfdever'a ser be.m mais confiant®,turma.
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assim como o Papa foi no
>^jLJ JC/iVl. „ -tr-h a tvttpOO A leira para o amistoso do dia 8, com a Alemanha Onental, em Vidigal quase todo pavimentado. Mas disse a

S KM oARCxA JN iSboA Goiania, j4 esta pronta. A delegagao viaja dia 7, fc 10 horas, _ a esperanga fica cada rin° levemente ruborizada, no mais puroJL JLVX aJL^x.-'X a. retorna logo ap6s a partida. Depois, os jogadores serao vez maior a medida em que ele r .. ,' r . .. pn nuer ver tam-
£ 

'vv/X . 
^ di/ -miFM tfm olho crandf nAo liberados por dois dias e voltam a se apresentar dia 11 na Toca responde bem ao tratamento ingles de Cambng . , q . MarfrmM," ° "dTReposaNeste amistoso, Tele deverd observar Julio GJsar. naohS qualquer regressao em bem o favela do Buraco do Cobra, do Mar6,

^!'NIRA 
NA china , mas com essas excursoc, po Gilmar 

j4 tem presenga garantida. seu quadro. Mas s6 os treinos que dizem ter linda vista para o mar, a Vila
jgtt. jSuIKh a nova china e a velha europa 22 dias Visitanda . _ mais pesados & que nos dirao se Vint^m, Nova Holanda, Vila Sao Jorge e ou-
rai'' %^londres - hong kong • shanghai - xian-beijing-ROMA Tele ajuda menino—Notdrio p«Hluro, Tele resolveu ele esti recuperado ou nao. tros " Acrescentou: "Oh, eu quer ver todos

•hotcisdc 1? catcgoria, cafe da manha • Traslailo hotel/ Ontem abrir uma pequena CdlCCSSao: doou CinCO caixas de •!*««« coir* rlr* Rurlfinaham 011 de meu
• / aeroporto/hotel — Guip re^dio Pankreatan a Jos^ Carlos Falcao, morador de Catandu- Barba por fazer, Zico conti- porque se eu saio do Buckingham ou ae meu

\L. Terrestre (apto. dupio) apartir de uss 2.675 va (SP), que escreveucontando os problemas que seu filho tem nua se ^submetendo paciente- outra Castel, eu vem morar n ,
j/m 

•P.Aerea uss 1.218 no 
p^reas. Teld explicou que, por uma causa justa, ele atende mente aos exerdcios da sala de Pavaozinho tem elevador e o Buckingnam
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Rlf lSH Al RWAYS todos os problemas do jogador. A partir da fixagao do prego, o se incorporou h Comissao Tec-
No Consorcio Umao, tem Porque

TOURS T7- "t passe vai sendo desvalorizado mensalmente, ate reduzir-sc i nica tem ficado & disposigao voce compra seu carro, moto ou
metade, depois de seis meses. Os cilculos sao feitos a partir dos exclusiva de Zico. O jogador, cammhao zero em ate 60 meses

1 tawihir»-o™^n B «»«"«"«»• I PjaK ganhos 
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No décimo treino, os mesmos erros do 
primeiro

Belo, Horizonte/ Foto de Delfim Vieira

Cláudio Arreguy, Fernando Lacerda e
Roberto Prado

EMBARCA NESSA!

o ditado diz que "QUEM TEM OLHO GRANDE NÃO
.JbC^ENTRA NA CHINA", mas com essas excursões, você pode multiplicar seus sonhos.

A NOVA CHINA E A VELHA EUROPA 22 dias Visitando
\r LONDRES - HONG KONG • SHANGHAI - X1AN - BEUING - ROMA

y/ •hotéis de 1? categoria, café da manha • Traslado hotel/
aeroporto/hotel — Guia

nr\. • Terrestre (apto. duplo) a partir de USS 2.67S
¦ Jj-g .p. Aérea .! ^SS 1-218
Hl ní AS LEGENDÁRIAS ILHAS GREGAS E TUROUIA (Cruzeiro nas Ilhas Gregas)

dias Visitando: LONDRES ATHENAS - CORINTHO • MYCENAE
AV NAFPLTON • TRIPOLI • MEGALOUPOL1S • OLÍMPIA - PATRAS
IJa ANTIRIO - DELPHI • P1RAEU - ISTAMBUL • ANKARA • COPPADOCIA

Uni/ lli IZMIR - KUSA- DASI - RHODES - HERAK.L10N - DELOS - M1KONOS
¦¦IjBÉ^Ahot.cis de 1? categoria, café da manhã •Traslados hotel/ aeroporto/hotel • guia

• P. Terrestre (apto. duplo) USS 3.044»P 
Aérea USS 1.299,50

mTERHATIOHAL  BR5TISH AIRWAYS
TOURS — A favonca do mundo.

OS NOVOS _

TEM CHANCE?
No Consórcio União, têm. Porque

você compra seu carro, moto ou
%&.. caminhão zero em até 60 meses

sem jyros- ^a suâ c^ance
convocar um novo pra você.[Cj Qourter tun/mo itcio.

H. Viic. de Pirajá, 550 -
s/221- 222 -

Tal: 259-2444
EMBRATUR - 00651.0041-6

brasiNr R-Gon^VM
VlâCIMS l TWMSM0 i â DlOS, OO -

Salas 608/11
Tel.: 232-0148 - 232-036B

EMBRATUR - 02457.00.41.8

-V- . R^O XY y
Avrpranklin Roosevelt, 71
T»U: 220-0141 s/601
FMBRATUR - 00807.00.41.9 CONSORCIO l INIAO

Buenos Aires, 111 -221-5757 • COPA N S"
de Copjcdband, 945 • 235 1337 • TIJUCA
Bardo de Mesquitd, 238 - 228-6980 • NOVA
IGUAÇU Otdvio Tdrqumo, 1 73 - 767 4890*
NITERÓI LuizL F Pinheiro, 572/1102(dnti-
gd BdrdO do Amdzonds) 717-8066 /
717-9012

 A VENDA DESSAS
EXCURSÕES É EXCLUSIVA DAS AGÊNCIAS DE TURISMO ACIMA

CRIAÇÃO E PLANEJAMENTO: EMBRATUR — 00472W-41 í>
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A cultura

do Rio vai se

debater

Mcntun acunllcUB

Heliette Vaitsman

SE 

depender da Secretaria de Cultura, o
Rio talvez entre no inverno como saiu
do verão: exibindo sinais visíveis da

síndrome do esvaziamento, aquela doença
que transforma cultura numa simples ques-
tào de usos e costumes. Mas pode acontecer o
exato oposto e a cidade amanhecer fervilhan-
te de projetos daqui a dois meses — prazo
informal do Fórum de Produtores Proflssio-
nais de Cultura para apresentar, ao Secretário
Antonio Pedro, qualquer idéia boa. Ou má,
porque o Estado, mais do que organizar pen-
samentos ou definir política cultural, deve
mesmo, segundo Antonio Pedro, "ouvir o que
as pessoas têm a dizer".

A primeira "audição" será no Teatro Casa
Grande, segunda-feira à noite, abertura oficial
do Fórum. Qualquer interessado em cultura
pode participar, sabendo de antemão que
cada setor já tem seu coordenador. Até a
moda foi contemplada, através do estilista
Georges Henri. É que a tanga usada em
Ipanema ajuda a modificar comportamentos
lã no interior do Ceará, diz Antonio Pedro, "e
essa característica de tambor, de produzir
ressonância, ninguém nos tira, nem São Pau-
lo, por mais dinheiro e eventos que tenha".

Ser mero intermediário, lavar as mãos, é
assim que Antonio Pedro encara sua função
nesse momento:

— A gente não tem uma posição a priori e
acho até que política cultural acaba virando
dirigismo cultural, stalinismo. Não vê as artes
na União Soviética? Com uma ou outra exce-
ção, estagnaram no século 19. Como adminis-
trador, tenho que abrir espaços, .deixar que as
pessoas se organizem na prática, e que vença
o melhor.
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') Ex-diretor da Funaij, ator, diretor e
produtor teatral (sua última produção
foi Tá Ruço no Açougue, um Brecht
irreverente), Antonio Pedro acha que

não adianta ficar teorizando sobre cultura
enquanto o pais continuar pobre e o poder
aquisitivo continuar caindo. Há quatro anos,
lembra, um ingresso teatral custava em mé-
dia três ORTNs, no Rio. "Hoje a Fernanda
Montenegro cobra menos de uma OTN (Cz$
100) por Fedra, a peça mais cara, o que mostra
como empobrecemos". Se a disponibilidade
econômica para o lazer diminuiu, se os setores
produtores produzem menos de 30% do que
poderiam, ao Estado só restaria abrir espaços,"legais e físicos".

Campanhas para salvar a cultura brasilei-
ra também são inúteis, acredita Antonio Pe-
dro. Segundo ele, o que vale é criar facilidades
legais para a produção artística. Albino Pi-
nheiro, o representante da noite no Fórum, já
adianta que sua reivindicação é o fim da
cobrança do ISS nos shows com música ao
vivo. Se a classe dos produtores de espetácu-
los noturnos exigir isso, Antonio Pedro já
sabe o que fará: levará a exigência ao Secretá-
rio da Fazenda. Intermediando, "fazendo tu-
do para que as coisas dêem certo depois de 20
anos de torcida contra".

A possibilidade de união e reflexão será,
na opinião de Amir Haddad, que representa o
teatro, a maior vantagem do Fórum. "É essen-
ciai a reflexão coletiva sobre a vida cultural.
Precisamos sair da prática solitária e onanis-
ta", diz Amir, que como assessor da Secreta-
ria prepara-se para inaugurar o primeiro pro-
jeto de núcleo cultural na Zona Norte, o da
Ilha do Governador. Ainda ai, nada de dirigis-
mos. "Vamos apenas estimular as manifesta-
ções culturais emergentes da população".

Amir, um apaixonado pelo centro do Rio,
acha que o Fórum levantará a necessidade de
ser reativada a área entre a Cinelândla e a
Praça da República. "Vamos providenciar a
segurança", garante Antonio Pedro, para
quem sobrados e esquinas do centro estão
prontos para receber novas luzes e cores. "As
pessoas têm que morar de novo no centro.
Aqueles pés-direitos altos são maravilhosos,
dão uma ventilação incrível", pontifica, en-
quanto Amir garante que o público só sai
correndo, ao fim dos cinemas e teatros, por-
que não tem alternativas de lazer. Se tiver
algo além das pastelarias com caldo de cana e
da visão dos mendigos amontoados, quem
sabe...

Algumas

idéias
V V S coordenadores dos diver-
m M sos setores no Fórum já tèm
algumas idéias sobre os proble-mas de suas áreas:
m Amir Haddad, teatro — "Aca-
bou a época de levar vantagem,chegou a hora em que os artistastèm de dar certo. O teatro de ruavem crescendo nos últimos 10anos e vamos trabalhar aindamais com os grupos das comuni-dades."

Albino Pinheiro, noite — "Que-
remos revalorizar as ruas da ci-
dade. Aliás, qualquer boteco já é
uma festa na sexta-feira e temos
que incentivar isso, favorecer o
artista de rua. A música ao vivo
no Rio foi sufocada pela legisla-
ção e defendemos o flm da co-
brança do ISS nos shows."

Walter Santos, música erudita edança — "Na minha área, em quea dificuldade è a falta de saias,
temos que levar a produçãocultural a espaços como lonas,
praças públicas, bibliotecas, sa-Ias de aula. A base do nosso tra-
balho deverá se formar e infor-
mar o público."
m Hugo Carvana, cinema — "A
classe cinematográfica vai trocar
idéias a respeito do seu projeto e
depois apresentar á Secretaria.
Por enquanto não tenho propos-tas, o importante é que pela pri-meira vez alguém propõe que a
gente se encontre."

Georges Henri, moda — "Irue-
rir a moda na cultura è um gran-de passo, como Jack Lang fez na
França. Porque a moda, como
arte, representa a maneira de vi-
ver de um povo. Sugestões temos
várias, como a de pretendermaior divulgação na época dos
lançamentos, mas não adianta
fazer propostas mirabolantes sem
saber o que os outros setores e a
Prefeitura pretendem. Seria uma
ótima idéia produzir um grandeevento com todas as artes reu-
nidas."

Carlos Vergara, artes plásticas— "O que se pretende é a produ-
ção de um documento que conte-
nha todas as dificuldades do nos-
so setor, que engloba do vendedor
de material ao marchand e ao
diretor de museu. Tentaremos
dar à Secretaria uma base para
formular sua ação de modo não
paternalista, desobstruindo os
obstáculos sem que isso implique
qualquer preferência estética."

Também estarão no Fórum Ana
Arruda, literatura; Paulo José, vi-
deo; e Aquiles Reis, música po-
pular.

MAHAGONNY
MUSICAL DE BRECHT
E KURT WEILL

SEMANA DE LANÇAMENTO:
30 CRUZADOS

HOJE E AMANHA: 21.30
DOMINGO: 18.30

TEATRO GLAUCIO GILL
RESERVAS: 237-7003

tapetes DIAMANTINA
CASA CAIADA • MARIA CLAUDIA • PRAIA DO PINTO-lean

rua: visconde de piraja, 260 Ij. 110 - tel.: 287-1693

HOJE FAZ 1 MÊS QUE RECUPERAMOS A FE NO NOSSO PAIS.

SEXBrfERA

M

Ninguém ficou de braços cruzados
esperando cair do céu.

Nestes últimos 30 dias, todos
temos dado muito de nós para que as
medidas do governo dêem certo.
Cada um com a sua parcela de
contribuição. Fazendo aquilo que lhe
cabe e que está ao seu alcance fazer.
Mas todos lutando. Incansavelmente.

0 CB também não tem poupado
esforços, para contribuir com a sua
parte. Tem trabalhado muito.

Porque acredita nas medidas.
Porque leva a maior fé na nossa
vitória nesse combate à inflação.

Nós, brasileiros, mais do que
nunca, merecemos nos livrar dessa
pesada cruz.

CB

Muito Mais Você

Li

nD
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tragédia

que 
não

está só nas

telas

José Nêumanne Pinto

SÃO 

PAULO — Eis uma
história para corações for-
tes: um adolescente ado-
rável, normal intelectual-

mente, que está condenado à re-
jeição e à morte por um motivo
único: uma doença fatal em que os
ossos de seu crânio e de sua face
nunca param de crescer.

Esta tragédia é a de Rocky
Dennis, um rapaz americano de 16
anos de idade que tem uma doen-
ça muito rara, a "displasia crânio-
diafásica", definida pelo cirurgião
plástico paulista Cassio Raposo
do Amaral como "uma alteração
da formação do osso que faz com
que haja uma produção excessiva
na qual o osso vai se espessando".
Ela é contada no filme Marcas do
Destino (Mask), dirigido por Peter
Bogdanovich, com a cantora Cher
(a que apareceu na festa do Oscar
como se fosse a Mulher-Aranha
em pessoa), no papel da mãe de
Rocky Dennis, e Erick Stoltz com
uma impressionante máscara de
maquilagem para repetir o efeito
estético chocante que a doença
provoca no rosto de quem a sofre.
O filme está em cartaz no Rio
desde ontem.

Na verdade, se a doença de
Rocky Dennis é rara, não é raro
encontrar nas ruas, nos pontos de
ônibus, nos bares pessoas que têm
graves deformações físicas e çon-
vivem com elas. Peter Bogdano-
vich, o sensível diretor de A Últi-
ma Sessão de Cinema, fez um fil-
me de amor para mostrar como a
mãe do garoto, Rusty, uma vicia-
da em drogas, e a própria vítima
principal da doença, Rocky, não
apenas sobrevivem como conse-
guem ser felizes e irradiar sua feli-
cidade para quem convive com
eles. O cirurgião Cassio Raposo do
Amaral e sua mulher, a psicóloga
Vera Marri do Amaral, convivem
com dramas semelhantes há 10
anos e têm algumas lições a dar
sobre a coragem destas pessoas
que não apenas aprendem a con-
viver com as deformidades físicas
com que nasceram, mas até a tor-
nar viável a convivência dessas
deformidades com as pessoas que
as cercam em seus ambientes fa-
miliares e escolares.

: Mas Marcas do destino baseia-
se em acontecimentos reais. Rea-
Udade é o choque permanente de
quem freqüenta o serviço especial
para deformados físicos (como o
menino americano cuja vida foi
filmada) que funciona em Campi-
nas num conjunto de salas em-
prestadas pela Liga das Senhoras
Católicas à Sociedade Brasileira
de Pesquisa em Reparação Crâ-
nio-Facial — Sobrapar. Fundado
em 1971, esse serviço, que reúne
cirurgiões plásticos, geneticistas,
ortodentistas, fonoaudiólogos,
psicólogos e assistentes sociais, já
atendeu a 951 casos de deforma-
dos físicos, a partir do núcleo
constituído por Cassio Raposo do
Amaral há 10 anos na Universida-

A psicóloga Vera Marri do Amaral e seu
marido Cássio Raposo do Amaral,
cirurgião plástico, convivem com dramas
semelhantes ao mostrado no filme Marcas
do Destino.

de Estadual de Campinas — Uni-
camp.

Aos 41 anos de idade, há 16
como cirurgião plástico, este pau-
listano formado na USP tomou
conhecimento da técnica de repa-
ração crânio-facial em 1972 em
Nova Iorque quando conheceu o
trabalho do especialista francês
Paul Tessiet e, depois, trabalhan-
do com o cirurgião Joseph Mc
Carthy. O serviço, que chefia e que
quer transformar num hospital-
modelo, é o único da América La-
tina. Em sua equipe estão sendo
treinados um cirurgião peruano e
um argentino e entre os quase 1
mil pacientes atendidos há gente
de toda parte do país.

Oraças à técnica de Paul Tes-
siet, é possível melhorar estetica-
mente crânios e rostos que adqui-
rem dimensões estranhas por cau-
sa da doença. É possível até redu-
zir consideravelmente efeitos de
doenças graves como a sofrida pe-
lo garoto cujo caso real foi filmado
por Peter Bogdanovich. Infeliz-
mente não existe ainda certeza
sobre que fatores provocam a
doença ou a fazem parar, mas o
cirurgião Cassio Raposo do Ama-
ral já operou uma pessoa com a
mesma doença em São Paulo com
excepcional resultado. Pela técni-
ca, na qual ele é pioneiro na Amé-
rica Latina, é possível reduzir e
afinar ossos da calota craniana e
da face, não atacando assim ape-
nas as partes moles do rosto como
na cirurgia plástica tradicional.
Nos casos de "displasia crânio dia-
fásica", o estreitamento das pas-
sagens do nervo ótico, que reduz a
visão, e do bulbo medular (por
onde passa a canula com o ar para
os pulmões) pode ser resolvido via
cirúrgica, como também a redu-
ção do nariz e da mandlbula que
crescem desmesuradamente co-
mo foi possível ao maquilador
mostrar no caso de Rocky Dennis.

Atualmente, os brasileiros viti-
mados por deformações ósseas no
crânio e no rosto são oDerados

pela equipe da Sobrapar em hos-
pitais não especializados em Cam-
pinas. O sonho de repetir no inte-
rior do estado de São Paulo o que
os australianos conseguiram fazer
— um hospital especializado —
ainda não está próximo de ser
realizado. A equipe de Cassio Ra-
poso do Amaral luta com difleul-
dades burocráticas até para con-
seguir do INAMPS um aval para
uma doação que está para ser
recebida da Alemanha.

Enquanto o hospital não é
construído, contudo, os brasilei-
ros que partilham do drama de
Rocky Dennis, o menino de Mask,
estão sendo atendidos pela equipe
de cirurgiões da Unicamp e têm o
acompanhamento de seus casos
feitos por profissionais como Vera
Marri Amaral, que defende tese de
doutoramento sobre Psicologia na
USP.

— O indivíduo portador de de-
formidade facial pode ser
psicologicamente normal. Quan-
do ele nasce com a deformidade,
cria defesas psicológicas que per-
mi tem que ele sobreviva com
aquilo. Já para o que adquire o
problema, num acidente, por
exemplo, o problema é mais com-
plexo, pois ele tinha antes uma
auto-imagem normal. Quem nas-
ce com a deformidade não se acha
feio porque não se auto-analisa
com os parâmetros das pessoas
normais. Multas vezes uma defor-
midade física acentuada é mais
chocante para quem vê do que
mesmo para quem a tem — diz
Vera Amaral.

Este é o caso do personagem
interpretado por Eric Stoltz no
filme de Peter Bogdanovich, o di-
retor americano que se envolveu
no escândalo do assassinato da
playmate Dorothy Stratton. Ape-
sar da rejeição inicial de todos
quantos tomam o primeiro conta-
to com ele, o rapaz sempre vence
todos por um grande encanto pes-
soai e uma competência muito
esforçada.

As pessoas com deformida-
des físicas graves são geralmente
muito autênticas e mostram sem-
pre o que são. Por isso, as outras
pessoas que convivem com elas,
normalmente passam até a amá-
Ias, o que parece estranho para
quem esteja de fora e não se tenha
habituado a problemas deste tipo
— diz a psicóloga.

Vera Amaral diz que não se
pode falar num grupo típico quan-
do se refere ao conjunto dos defor-
mados físicos, principalmente os
crânio-faciais.

Eles normalmente têm os
mesmos problemas das pessoas
não deformadas, não são psicolo-
gicamente diferentes. Quem espe-
ra encontrar traços psicológicos
típicos, sempre se surpreende
quando lida com este tipo de pes-
soas — ela comenta.

Talvez seja este o ponto forte
que toca na corda da emoção no
caso do filme Marcas do Destino:
a extraordinária normalidade
com que o adolescente enfrenta o
cotidiano. Na experiência adquiri-
da em 10 anos de trabalho com
pessoas deformadas como o rapaz
americano, Vera Amaral apren-
deu que normalmente as pessoas
sobrestimam a aparência física no
relacionamento humano e lembra
que a beleza é sempre um elemen-
to muito relativo ao grupo social e
ao tempo em que se vive. Luiza
Brunnet, talvez o mais evidente
exemplo de beleza neste ano de
1986, não atenderia aos padrões
estéticos de 1400, quando as mu-
lheres não podiam ser nem tão
altas nem tão magras.

O drama de Rocky Dennis, a
quem se nega até o amor pela
constituição esquisita de sua ca-
beça, é o exemplo mais forte de
que, mesmo diluída na multidão,
a deformidade física deve ser vista
com respeito e atenção pelas auto-
ridades brasileiras na área da saú-
de. Os profissionais da Sobrapar
lutam por isso.

Flávio Rangel

Amai-vos

uns aos

outros

A 

coisa não está sopa nesta Sexta-Feira
Santa: "Se não forem interrompidos
os atos de agressão contra a Líbia,
temos a intenção de destruir seus

porta-aviões. Com nossas melhores saudações"
— assim telegrafou um comandante militar a
outro. Como, na opinião dos analistas de políti-
ca internacional, o presidente Reagan está
"com o dedo no gatilho", a questão pode resul-
tar num fumacê danado que, se chegar até
Moscou, reduz consideravelmente a possibili-
dade de o pessoal comer chocolatinho neste
domingo de Páscoa. A Líbia diz que está afim
de "fazer guerra em todo o mundo".

Por aqui, o pai do traficante Escadinha diz
que ele está com medo de ser fuzilado, e que

"não quer ser queima de arquivo"; houve um
assalto armado dentro de um hotel; o cidadão
que atende pelo codinome de Mané Facada
negou ter praticado os crimes de assalto, morte
e estupro dos quais é acusado, mas ameaçou:
"Vão me pagar por todas estas intrigas"; o
vigia Antonio Ferreira de Lima foi assassinado
a tiros e facadas por dois irmãos, em virtude de
"rixa antiga"; a tiro, também foi assassinado o
agente penitenciário Aristóteles Teixeira da
Costa; e foi preso Paraibinha, o Chacinador de
Magé, que está acusado de quase tudo.

A África do Sul viveu "seu dia mais sangren-
to", quando 32 negros morreram em violentos
incidentes. Na história dos massacres diários
daqueles pais, este foi um dos piores. "Os

filipinos tentam em váo receber de volta os
milhões e milhões de dólares que seu ditador
Ferdinand Marcos roubou compulsivamente
durante anos; isso enquanto a polícia abria
fogo contra uma multidão desarmada na re-
gião de Boputhatswana. Um pouquino mais
longe, em Anandpur, perto de Chandigarh, a
polícia matou a tiros nove sikhs e feriu vinte de
dois", quando "militantes extremistas ataca-
ram o governador do estado de Punjáb". E não
estão mais gentis as coisas na zona de Ashra-
fieh, em Beirute, onde "duas explosões, com
duas horas de diferença, abalaram o setor

cristão da cidade, ocasionando 12 mortes e 120
feridos e provocando um incêndio impressio-
nante".

Não se sabe ainda se a pessoa encontrada
fuzilada com nove tiros na mala de um Escort
abandonado na Estrada da Gávea é ou não é o
Naldinho, o mais procurado bandido de São
Paulo, acusado de 11 homicídios. Ele tem 16
anos. Já Renatinho, de 23, que há 15 dias
matara Dentinho em Duque de Caxias, foi por
sua vez assassinado com dois tiros na testa. A
bala de calibre 45, César e Dedé fuzilaram, na
Favela Comari, Campo Grande, o cidadão
João Batista Sabino do Nascimento. Parece
que por engano. Na Estada de Guaxindiba,
com as mãos amarradas para trás com uma
cordinha de nylon e com oito perfurações de
tiro espalhadas pelo corpo, foi encontrada uma
pessoa de 25 anos presumíveis, com uma cami-
setinha onde se estampava a palabra Blu-
menau.

O secretário americano da Justiça, Edwin
Meese, em andanças pelo Passo de Khyber,
Paquistão, "acusou a União Soviética de utüi-
zar a tortura, o estrupo e o genocídio no Afegã-
nistão, como parte de uma campanha para
dominar o mundo". O premier soviético Gor-
batchev disse em Moscou que os Estados Uni-
dos realizam agressões na Líbia, Nicarágua,

Angola, Camboja e Moçambique. Já quanto a
Honduras, a embaixatriz nicaragüense Nora
Astorga falou que se trata de "um país ocupado
pelos Estados Unidos". O jornal iugoslavo Vi-
cemje Novosti acusou o ex-secretário geral da
ONU, Kurt Waldheim, de "assassínio, massa-
cres, execução de reféns, destruição deproprie-
dades e incêndio de aldeias, como integrante
de uma unidade do Exército alemão durante a
2a Guerra Mundial".

Os quatro rapazes de 19 e 20 anos que mata-
ram a socos, pontapés e golpes de caratè o
estudante Alex Thomas, em Capão da Canoa,
RS, discutem em juízo quem deu tapa e quem
deu chute no peito. Em Madureira, Paulo Ro-
berto Garcez brigou com a mulher, trancou-se
no quarto, contemplou-se no espelho e cortou a
própria carótida a gilete. Um grupo de astrõno-
mos do Departamento de Magnetismo Terres-
tre do Instituto Carnegie, de Washington, disse
que "ao observar o céu, a maioria das pessoas
pode ter a impressão de que o Universo é um
lugar sereno e onde o tempo não passa mas,
para o olhar dos astrônomos, trata-se de uma
verdadeira selva celestial".

Assim caminha a humanidade, 1953 anos
depois que um suave nazareno, que nos dissera
"Amai-vos uns aos outros", agonizou numa
cruz.

RELIGIÃO

A atração

da cruz

Dom Marcos Barbosa

UANDO morreu Getúlio Vargas, falava-
¦ se muito dos que lhe exploravam o
VQVa cadáver para a conquista de votos. Mais

grave e ampla é até hoje a exploração
da Paixão e Morte de Cristo (fala-se pouco na
Ressurreição), tornadas para a maioria, graças ao
feriado tradicional que coincide com o fim da
semana, um simples pretexto de lazer, viagem ou
praia. Os jornais chegam a falar, em linguagem
aliciante, das "atrações" da Semana Santa. Onde
às vezes se incluem até espetáculos alusivos e
mesmo cerimônias religiosas, mas vistas apenas
sob a ótica da curiosidade ou divertimento. Quan-
do a única atração honesta da Semana Santa, e
sobretudo da Sexta-feira é aquele que dissera,
anunciando sua morte no alto da cruz: "Quando

eu for elevado, atrairei tudo a mim!"
Mas o Senhor só atrai os que consentem em ser

atraídos. A maioria continua a passar indiferente
diante da cruz, como os contemporâneos de Jesus
ante o Calvário, ao saírem ou entrarem em Jerusa-
lém naquela tarde, em que era crucificado, entre:
dois outros, um desordeiro vim pouco mais popu-
lar, que dividira as opiniões e teria feito milagres...-

Continuam muitos a passar indiferentes diante
da cruz. E mesmo os mais piedosos nem sempre a"
contemplam na sua dimensão mais profunda, que
é a do triunfo, a da vitória, a da Vida. O que levava,,
o apóstolo Paulo a exclamar, escrevendo aos
gálatas, como cantamos na entrada do Tríduo
Sacro, que começa no entardecer de Quinta-feira
Santa, já início da Sexta-feira para os judeus, pois
marcavam o tempo segundo a lua: "Quanto à
nossa glória, está na cruz de nosso Senhor Jesus
Cristo, no qual encontramos a cura, a vida e .a
ressurreição, pelo qual fomos salvos e libertos".

Libertos não apenas de uma situação de miséria
material, como muitos pretendem, mas sobretudo
da escravidão do orgulho e do pecado, que herdá-
ramos de nossos primeiros pais rebelados contra
Deus, transmitindo-nos somente a vida humana e
não mais a divina, enxertada neles pela graça que
os levaria à glória, sem passarem sequer pela
morte. Jesus, novo Adão, tomou sobre si nossos
pecados e, ao contrário do outro, fez-se obediente
até à morte e morte de cruz, para devolver-nos a
vida. A verdadeira vida de filhos de Deus, que
esplenderia na sua carne ressuscitada, e que dese-
ja comunicar-nos pelo Batismo e a Eucaristia,
sacramentos instituídos por ele e prefigurados no
sangue e na água, que lhe correram do coração
traspassado pela lança.

Compreendemos assim a íntima ligação da Sex-
ta-feira Santa com a Vigília do Domingo de Pás-
coa, quando é solenemente consagrada a água:
que nos leva, no batismo, a ressuscitar mistica-
mente com o Cristo, após assumirmos (quase
sempre por meio dos pais e padrinhos) o compro-
misso de renunciar ao Demônio e abraçar o Evan-
gelho. Como está também intimamente ligada à
morte de Cristo a missa que a precede, comemo-
rando a última ceia, na qual antecipou nos símbo-
los do pão e do vinho, que o contêm realmente, o
sacrifício da cruz, oferecido por nós, onde o seu
corpo e o seu sangue se separaram...

Por isso é que táo importante celebrarmos a
Liturgia da Igreja, pois só ela nos dá a verdadeira
dimensão do mistério do Cristo, que se apresenta
sobretudo como fonte de vida pela água, pelo pão
e pelo vinho. Sem dúvida, seguindo as pegadas de
grandes santos, que criaram novas manifestações
de piedade, somos convidados também a meditar-
sobre os sofrimentos de Cristo, como o fez de
modo admirável o cirurgião Pierre Barbet ao
reconstituir a Paixão segundo o roteiro dos eváh-
gelhos e do santo sudário. Sem dúvida devemos
contemplar igualmente os sofrimentos morais de
Cristo, ainda maiores, como fez o Cardeal Ne«t
man num dos seus comoventes sermões. Mas
jamais devemos esquecer a mensagem principal
que nos é dada pela liturgia da Igreja, da qual se
diz "lex orandi, lex credendi", pois as normas da
oração correspondem justamente ao que devemos
crer e vice-versa.

O caráter de dor e luto da Semana Santa deve
ser de longe suplantado pela visão da alegria e da
vitória, o que se verifica sobretudo na adoração da
cruz na Sexta-Feira. Logo após a leitura dialogada
da Paixão de Cristo, a cruz nos é apresentada
triunfalmente, erguida pelo celebrante como a
nova árvore da Vida e o estandarte do Rei Imortal,
que os fiéis devem saudar com o cântico: "Adora-
mos, Senhor, a tua cruz e cantamos a tua santa e
gloriosa Ressureição: eis que, pelo lenho da cruz, a
alegria invade o mundo inteiro!" Esta é a atração
da Semana Santa.
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COLCHAS • CORTINAS • MATELASSÉ • ESTOFADOS
Show-Room: Rua Barata Ribeiro, 621-A

tels.: (021) 235-1381/255-7519 • Copacabana

O violão fiirixisci de Manoel d;i Conceição, o espeta
cular MÃO DE VACA. de 4'1 a domingo; nó Marina .
Bar Inicio às 21 30 h Local Mrwzanino no Marina
Palace Hotel Reservas 2b9-5212 a partir das,.T8 h.( i

Restaurantes - Shows - Bares e Boates

PROGRAMA PARA O SEU LAZER

lulsa, em seu novo restaurante, oterece 16 saladas ¦
de sua especialidade e 3 pratos Quentes a preço liio.

Almoço e lanlar Av Sernambetiba. 1976 * tel.: 399-5135. ">;

TESEU PRODUÇÕES ARTÍSTICASapresenta
FERNANDA í MONTENEGRO

FEDRA

Traduçio:
MILLÔR FERNANDES
Cenografia e figurinos
HÉLIO EICHBAUER

Direção:
AUGUSTO BOAL

Apoiando a Cultura

TEATRO
DE

ARENA
Shoppina Center
da Siqueira Campos, 143,

Tel. para Informações ,
235.5348
4V: 5" •.. 6V e
Sábs. ás 21,30 h.Doms. às 18 e 21 h.
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 r. lmmrrTTT.-. CRÉPE MARACUJÁ
Av. Bartolomeu Mitre, 297-B Leblon. Reservas: 511-1345
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FRANGO C/MOSTAROA 0II0N TE

AV. N. S. COPACABANA. 581 - Lj 346 TEL.: 257-9996 (CENTRO COMERCIAL COWCABANAi
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HOJE: 21:30 H
AMANHA: 22 H

DOMINGO: 18:15 E 21 H
TEATRO VILLA-LOBOS
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GATÃO DEl
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m
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NOITE AZUL NA BAÍA DE GUANABARA!

IATE TURISMO BARRACUDA-RIO
cancóes sob a direção do aourma» Júlio de Souza. De 3a a sábado. Marina da Glória. Tels.. 265-3997 • 285-0946

APLAUSOS PARA O GOLDEN RIO!
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da nossa terra. Bartolomeu Mitre. 123 T. 239-0198. —
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JORNAL DO BRASIL

Inveja e ciumeira
A entrevista dada ontem ao JORNAL DO BRA-

SIL pelo Deputado José Colagrossi valeu-lhe mais
cumprimentos, telegramas de felicitações e mani-
festações de toda ordem do que sua ultima eleição
como deputado federal mais votado do PDT.

A partir de ontem, Colagrossi não tem mais
mãos a medir para atender as solicitações de
jornais, rádios e televisões para entrevistas.

Aliás, de tudo o que está contido no texto de
ontem do JB, uma coisa salta aos olhos: a inveja e
ciumeira que a intensa e permanente atividade
política de Colagrossi provoca em seus colegas de
partido.

¦ ¦ ¦

Escorregão

O ex-Prcsidente João Figueiredo sofreu uma
violenta torção no pé dando uma caminhada esta
semana pelos jardins do seu sitio do Dragão.

Trocou temporariamente suas botas de monta-
ria por uma bolinha de gesso.

Boa safra

O chcf José Hugo Celi-
dónio desembarcou no
Rio, de volta da Europa,
com uma noticia que vai
fazer a alegria dos aprecia-
dores do bom vinho fran-
cês: este ano, além do
bcaujolais primeur, os
bordeaux estão excepcio-
nais.

Celidônio fala com co-
nhecimento de causa. Aca-
ba de participar da primei-
ra degustação dos grandes
vinhos bordeaux promovi-
da pela Associação
Grands Crus, que tem sua
sede, ça va sans dire, em
Bordeaux.

Bom motivo
Sabe-se agora por

que o empresário Ro-
berto Medina não acei-
tou o convite para pre-
sidir a Embratur jeito
pelo Ministro José Hugo
Castelo Branco, que o
queria ã frente do ór-
gão e só diante da sua
recusa é que se fixou no
Sr. João Dória Jwiior.

Medina certamente já
estava de olho na can-
didatur a a vice-
Governador na chapa
do Senador Nelson Car-
neiro.

¦ ¦

COMEMORAÇAO
A Deputada Ruth Es-

cobar está convidando os
seus amigos para uma fes-
ta de aniversário, avisando
que será comemorado no
dia 3, quinta-feira, apesar
de a data certa ser, por
ironia, o dia 31 de março.

É que na quinta-feira,
durante a tarde, a Depu-
tada será julgada pela Au-
ditoria Militar de São Pau-
lo por crime previsto na
Lei de Segurança Na-
cional.

Como está certa da ab-
solvição, Ruth quer come-
morar dois fatos na mesma
festa e promete levar à sua
casa, no Pacaembu, a nata

Zózimo

Detalhes
O Conselho Nacional

de Defesa do Consumi-
dor recebeu um telex da
Associação de Porto Ale-
gre com uma inesperada
recomendação.

Sugerem que o Conse-
lho convença o Ministro
Dilson Funaro a trocar a
expressão "donas-de-
casa", que usa freqüente-
mente, por "consu-
midor".

Quando nada, a ex-
pressão do Ministro ex-
clui metade do país.

¦ ¦ ¦

Em alta
Na bolsa de discos de

segunda mão que funciona
no Largo da Carioca a
grande estrela é a cantora
Vanderléa.

Seu primeiro LP, lança-
do seguramente há uns 20
anos, recebia esta semana
a mais alta cotação de to-
do aquele mercado margi-
nal — Cz$ 300,00.

D Neuza Brizola, o Cônsul de Israel, Eliahu
Tabori, a Sra Jacqueline Pitanguy eoDr Ivo
Pitanguy na homenagem que deu ao cirurgião
plástico brasileiro o título de Doutor Honoris

Causa da Universidade de Tel-Aviv

"Vogue" 
espanhol

O diretor do Vogue brasileiro Luís Carta vai
ampliar em breve o raio de ação de sua revista que,
editada por ele, já circula também no México.

Acaba dc assinar um novo contraio de franchise
com a Conde Nast americana, dona da marca
Vogue, c vai lançá-la na Espanha.

Roda-Viva

da esquerda paulista e um
outro convidado muito es-
pecial: o empresário An to-
nio Ermlrio de Morais.

O aniversário do Sr Leonldio Ribei-
ro Filho motivou uma das festas mais
concorridas, animadas e elegantes da
temporada. Recebendo com Bárbara,
sua mulher, Leonldio Juntou em seu
bonito triplex do Leblon uma multi-
dão de amigos representados por gen-
te de sociedade, políticos, empresá-
rios, jornalistas.

A partir de hoje, o conjunto Idéia
Fixa passa a se exibir todas as sextas,
sábados e domingos no Alô Alô. De
seu repertório fazem parte apenas
músicas dos Beatles e dos Roiling
Stones.

A quem interessar possa: o Presi-
dente José Sarney estará completan-
do 55 anos no dia 24 de abril.

Camilla e Fred Chandon se despedi-
ram do Rio reunindo um grupo de
amigos para um jantar intimo. Esta-
vam apenas a filha Syrie, o jovem
Maxime Mitterrand, Gisela e Ricardo
Amaral e casal Denis Aibanese.

Os casais João Burger e Erasmo
Martins Pedro estão convidando para

o casamento dos filhos Karina e Eras-
mo, dia 5 de abril, na Igreja Evangélia
Luterana.

Carmen Aurélia Cabral de Andrade
assumindo a área de desenvolvimen-
to da agência de publicidade SGB.

O presidente da ABL, Austregésilo
de Athayde, passando os feriados da
Semana Santa em Campos.

O museu-auditório da H Stern vai
abrigar de 7 a 11 de abril o 7° Leiláo de
Arte, como sempre organizado pelo Sr
Danton Vampré Jr.

Maria Inês e Mareio Murgel hospe-
dando nos feriados em Angra Lúcia e
Demostinho Madureira de Pinho.

Carlos Eduardo Novaes fará sua es-
tréia segunda-feira no programa En-
contro Marcado, da TV Record, entre-
vistando o Ministro Celso Furtado.

Jorge Guinle Filho, regressando de
uma temporada de seis meses em No-
va Iorque, recebeu ontem um grupo de
amigos para almoço.

Circulando na noite do Rio o casal
caixa-alta americano Lisa e Arthur
Solomon.

sexta-feira, 28/3/86 o CADERNO B o 3

Além da

semântica
» Do ex-Ministro Mario
Henrique Simonsen, em
uma roda de amigos, a
propósito da decisão do
Governo de chamar de
Plano de Estabilização
Econômica o decreto do
dia 28 de fevereiro:

— Ainda bem que o
Governo teve o bom sen-
so de não batizar de "tra-
tamento de choque". Po-
de parecer apenas um
problema semântico,
mas a aversão nacional
ao método é enorme.
Lembra ao povo o remé-
dio que cura a doença
matando o paciente.

¦ ¦ ¦

Imbarrável

O Grande Getty
Acaba de ser editado nos Estados Unidos

The Great Getty, livro biográfico sobre o céle-
bre magnata americano do petróleo, conside-
rodo até a sua morte o homem mais rico do
mundo.

O autor, jornalista Robert Lenzner, embora
não expressamente autorizado a reproduzir
textualmente suas palavras, ouviu vários mem-
bros da família Getty sobre a personalidade do
patriarca falecido em. 1976.

Uma das passagens mais curiosas do livro
trata da insaciabilidade sexual de Jean Paul
Getty que se orgulhava, aos 61 anos de idade,
de sua coleção particular de mais de 100 aman-
tes, além de cinco casamentos, todos desfeitos.

Revela o autor que o büionário exercia um
fascínio irresistível sobre as mulheres como
resultado de uma combinação que misturava
riqueza, pçder, mente bem informada, manei-
ras impecáveis, agudo senso de humor e, apa-
rentemente, o que os americanos costumam
chamar de grande sex-appeal.

TURISM
4° feira no Caderno B.

ANUNCIE

PELO

TELEFONE

284-3737

</ 

*

A socialite paulista Lin-
da Conde usou de um
curioso artifício para en-
contrar a Princesa Anne.

Apareceu anteontem no
jantar oferecido em home-
nagem á Sua Alteza pelo
Sr e Sra Roberto Marinho
como destaque da Beija-
Flor.

m m m

Longe da

civilização
Se, por hipótese, o coor-

denador do Comitê de
Bancos Credores, William
Rhodes, quiser comunicar
aos brasUeiros que está
perdoada a divida de 100
bilhões de dólares, vai ter
de esperar até segunda-
feira,

O presidente do Banco
Central, Femão Bracher,
interlocutor de Rhodes no
Brasil, está em uma fazen-
da no interior de Minas,
sem telefone.

ÊXODO
A bancada federal do

PFL carioca vai se reu-
nir em Brasília, tão logo
acabe a Semana Santa,
para discutir o proces-
so de esvaziamento do
partido no Estado, com
a ida de diversos políti-
cos para o PMDB e PL.

As coligações é que
vão salvar o partido em
novembro, de acordo
com suas lideranças.

mnFAI/Çr111 WTAUfflOLF,47
oUPALQ

SEU MELHOR PROGRAMA NA BARRA

RESTAURANTE
Av. Sernambetiba, 4700. Reservas: 385-2562/385-2563

<1 259-3148 ^ ^ 0 PIANO ETERNO DE

1UBAMA11

Junta médica

Dias 14,15,21,22, 28e29
de março às 23 h.
No Bar Jakui. A música
de um artista que
o sucesso conquistou
a crítica internacional.

DRR

festival
de veRão

Ü21KUI

Reservas:
322-2200 - R. 374,

a partir das 18 h.
A entrada dá direito

a um whisky
cheio de bossa.

* • • • •
Hotel lnter-Coritlnental Rio

Av. Prefeito Mendes de Morais, 222
São Conrado

Chefiada pela competência do professor No-
va Monteiro, uma junta médica examinava
atentamente ontem às 8 da manhã um paciente
todo especial.

Decidiam se deveriam operar ou não o Sr
Escadinba.

Rumo a Madri

Vernáculo
No Museu de Arte Moderna começa no dia

2 uma oficina de jazz sob o comando do
músico Karl Berger e o grupo Rhythum
Changes, numa promoção do Instituto
Cultural Brasil-Alemanha.

Uma curiosidade: Berger virá acompanha-
do da mulher Ingrid que, por força da sua
especialização em mantras budistas no Ti-
bete, teve seu nome trocado para Sertso ou,
em português, "Lago Dourado da Com-
preensáo".

Fica assim comprovado que o tibetano é
uma das línguas mais sintéticas do mundo.

Zózimo Barrozo do Amaral

RCFORMAS DE: Calças. Paletós.
Colarinhos. Punhos. Gravatas. Tro
ca ziper. faz certioo invisível, etc
Conserta qualquer roupa

WILSON
SIMONAL

E de domingo a 4a. às 22.30h
BOLE-BOLE NA VILA

Um sbow de Joôo Roberto Kelly e
grande elenco
* Amxo, restaurante com varan-d* panorâmica, da cozinha br»-sitetn • Internacional, befcscosa ehopaa bem tirado». Almoça

jantar« fim da noite bo*mio.
Av. 28 de Setembro, 205Reservas:

228-1087 • 248-8897 • 284-8631

• Por uma grande ironia, se aceitar o convite
passará a ser concorrente na Europa de sua
antiga empresa, a TV Globo.

Cama Tfleóa t "Banho

LIQUIDAÇÃO

nFSrONTOS ATÉ 50%

O empresário, homem
de TV e produtor Walter
Clark deverá embarcar
nos próximos dias para
Madri com uma interes-
sante proposta no bolso.

Foi sondado para diri-
gir a cadeia de TV per-
tencente ao maior jornal
espanhol, o El Pais, e
cujos planos incluem sua
incorporação ao esque-
ma cia Eurovisão. * *

De quinta a sábado.

CUCINA TRADIZIQNALE

ITALIANA
Seleção dos melhores e mais finos
pratos de todas as regiões da Itália.
Jantar de terça a sexta.
Aos sábados, e domingos almoço
e jantar com menu especial.
Manobrista na porta.

ANGOLO BLU
R. Hurito da Tom*. H7'.\
K.wjuina c' Henrique Dumonl
Ipiinemu
RmrvtiH: 274-04HI

JORNAL DO BKAOIIJ —— ———

Inveia e ciumeira rf ' • 
_ Alem 

da O Grande Getty
_A I semantica * Acaba de ser editado nos Estados Unidos

A entrevista dada ontem ao JORNAL DO BRA- f m ¦ M PX.Ministro Mario The Great Getty, livro biogrdfico sobre o cdle-
SIL pelo Deputado Jos6 Colagrossi valeu-lhe mais ¦¦ ¦ * ¦ ¦I'll Henriaue Simonsen em bre magnata americano do petrdleo, conside-
cumprimentos, telegramas de felicitaQoes e mani- m I V U W J ¦ ¦ ¦ ^ ^oda de radoaU a sua morte o homem mats nco do
festagoes de toda ordem do que sua ultima eleigao flfaaBi MM propdslto da decisao do mundo. „
como deputado federal mais votado do PDT. Governo de chamar de * ? aulor- jornalista Robert Lenzner, cmbora

mLPfmeSra£5?£soUciSeTt DetdlfieS 1211^ ^
jornais, r&dios e televisdes para entrevistas. UtLUULCO £ oue patriarcafaleddo em 1976.

Ali&s, de tudo o que est& contido no texto de • o Conselho Nacional nnvpmntpvpnhnm <w>n • Uma das passagens mais curiosas do livro
ontem do JB, uma coisa salta aos olhos: a inveja de Defesa do Consumi- " ^e nfio baU^de'^tra trdta da insaciabilidade sexual de Uean Paul
ciumeira que a intensa e permanente atividade dor recebeu um telex da |>V * <^^|>:;W Ib'iWW tamento de choque" Po- Getty que se orgulhava, aos 61 anos de idade,
poUtica de Colagrossi provoca em seus colegas de Associac?ao de Porto Ale- » -KL Wmmk M'f- '#¦ de 

parecer apenas'um de sua coleedo particular de mats de 100 aman-
partido. gre com uma inesperada pF .WmffimmM problema semantico, tes.altm de cinco casamen os todos desfeitos.

Escorregao gsinSo0arS™ 
' 

.SHflil STSS^'-SSDilson toinaro a irocdr »„n,4n.n . -nripnt^ ras impecdveis, agudo senso de humor e, apa-
O ex-Presidente Joao Figueiredo sofrcu uma expressao "donas-de- mauuiuu u pauuii*. rentemente, o que os americanos costumam

violcnta tor<;ao no pe dando uma caminhada csta casa", que usa frequente- ¦ 1 ¦/ chamar de grande sex-appeal.
semana pclos jardins do seu sitio do Dragao. mente, por "consu- 

iTIZOCLrrCl'V&l ¦¦¦
Trocou temporanamente suas botas dc monta ria 

a ex. • A socialite paulista Lin- |1ini
ria por uma botniha de gesso. • Quando nada, a ex ^^ Conde usou de um Jlinta mCCllCa

¦ ¦ pressao do Ministro ex- ^ Neuza Brizola, o Cdnsul de Israel, Elia.hu curioso artificio para en-
o_»fvo id AM1 clui metade do pais. Tabori, a Sra Jacqueline Pitanguy e o Dr Ivo contrar a Princesa Anne. • Cheflada pela competencia do professor No-

JjOd. odlid tSOVfl mOllVU ¦¦¦ Pitanguy nahomenagem que deu ao cirurgiao • Apareceu anteontem no va Monteiro, uma junta m6dica examinava
• Sabe-se agora por tti™. ..if- pldstico brasileiro o titulo de Doutor Honoris jartfar oferecido em home- atentamenteontem&s8damanhaumpaciente

O chef Jose Hugo Cell- pmr>rp<tririn Ro- Hi III dlLd rmiin rln Tlvivpr<iidade de Tel-Aviv nagem a Sua Alteza pelo todo especial.
donio desembarcou no f1* 

° empmsano «o hp Universiaaae ae lei nvw Martnho • Decidiam se deveriam operar ou nao o Sr
Rio, de volta da Europa. berto Medina nao acei- . Na bolsa dei dtocos de como destaque da Beija- Escadinba.
com uma noticia que vai tou o convite para pre- segunda mao que funciona ¦¦¦ Ftor. Iaa
fazer a alegria dos aprecia- sidir a Embratur feito "VOEUe eSDanhOl ¦¦¦ n n/r J •
dores do bom vinho fran- peio Ministro Jose Hugo v^derlla T nriCTP Hf» RlimO CL MCldrices: este ano, alem do rntt.pla Branco aue r p ian™ *0 diretor do Vogue brasileiro Luis Carta vai -LiUI-lfsC Ua . ——
bcaujolais primeur, os w h frpnte do 6r- ha' imsP.n ampliar em breve oraio de aQdo de sua revista que, nurilWanOO * empres6.no, homem
bordeaux estao excepcio- Quena aft do seguramente ha uns 2 edUada por cle, ja circula tambem no Mexico. CIVlllZaCaO de TV e produtor Walter
nais. 9ao e so dianteda sua ^os r^ebia esta' semana # Acaf)a dc ^sinar um novQ contralo de franchise . ^ por hipOtese o coor- clark deverd e™barcar

Celidonio fala com co- recusa e que sefixou no a al ;a cota?a > de to conde Nast amcricana, dona da marca dena'dor do Comity de ms Pr6xlmos dias Para
nhecimento de causa. Aca- Sr. Jodo Doria Junior. J°ac'u^^do Vogue, e vat lan.a-la na Espanha. sZol cr^ore^llZ Mad« com ¦©»!ba de participar da primei- . Medina certamentejd nal 

~ Cz$ 300'00' Rhodes, 
quiser comunicar sai±te{ P^posja no bolso. WKm

ra degustapao dos grandes estava de Qlho na can- rr: aos brasileiros que esta ^
HMura a rice- ROdd-VlVO, ^.a^vjdade™ j 

jjA

tSZZTJZSS.Z %%SSS^vSSX£SSi /Fvf?
Bordeaux. neiro. concorridas, animadas e elegantes da Luterana. #Q preSidente do Banco incorpora^ao ao esque- m ( f fWWi

¦ ¦ temporada. Recebendo com Barbara, • Carmen Aur61ia Cabral de Andrade central, Femao Bracher, ^Eurovisao- t . ® »-

comemoracaoUUMhMOKAIyAU Sto S SSgos ipr^ntado. por gen- • O presidents da ABL. AustfegesUo a. no W'a'd a ,c, concofeMen* Eu,opa de ,u<,
A Deputada Ruth Es- te de sociedade, pollticos, empress de Athayde, passando os feriados da teiefone. antiga empresa, a TV Globo.

cobar esta convidando os rios, jomalistas. Semana Santa em Campos. ¦ ¦ ¦

ta de Mi versarioa ^vSndo Fixa'p^ssa a^L'wdbir t^dasasaext^, abrigar de 7 a 11 de abrU o 7° Leilio de exodo Vernaculo
que sera comemotado no • A bavcodafederal do . NoMuseude Arte ModemacomeCa no dia
de a data certa ker por musicas dos Beatles e dos Rolling • Maria Ines e Marclo Murgel hospe- PFL canoca vai se reu- 2 uma oficina de jazz sob o comando do
ironia o dia 31 de margo. WmJ \^J Stones. dando nos feriados em Angra Lucia nir em Brasilia, tao logo musico Karl Berger e o grupo Rhythum

E que na quinta-feira, Wv • A quem interessar possa: o Presi- Demostinho Mad-oreira de Pinho. acabe a Semana Santa, changes, numa promogao do Instituto
durante a tarde, a Depu- ylpl dente Jos6 Sarney estarA completan- • Carlos Eduardo Novaes farA sua es- para discutir o proces- Cultural Brasil-Alemanha.
tada sert julgada pela Au- do 55 anos no dia 24 de abril. tr6ia fsegiinda-feira no progruna En- so de esvaziamento do • Uma curiosidade: Berger vir4 acompanha-
ditoria Miiitar de Sao Pau- • Camilla e Fred Chandon se despedi- partidonoEstado.com do da mulher Ingrid que, por for?a da sua
lo por crime previsto na Hk ram do Rio reunindo um grupo de L®' a ida de diversos politi- especializaQSo em mantras budistas no Ti-
Li«Lfe Seguran?a Na" ¦' amigos para um jantMintimo. Esta- uma temporada de se'is meses em No- cos para o PMDB e PL. bete, teve seu nome trocado para Sertso ou,

Como esta certa da ab- vamj apen^ a S^ie, o jovem va iorque, recebeu ontem um grupo de • As coligagoes e que em portugute, "Lago Dourado da Com-
snlvicao Ruth auer come- da esquerda paulista e um Maxima Mitterrand, Gisella ie RiIcard amigos para almoQO. vao salvar o partido em preensao".
morar dois fatos na mesma outro convidado muito es- Amaral e casai uems a . # Circulando na noite do Rio o casal novembro, de acordo • Fica assim comprovado que o tibetano 6
fpcta P nromete levar a sua pe®*8!: 0 empresArio An to- • Os casais Jofto Burger e Erasmo caixa-alta americano Lisa e Arthur com suas liderangas. uma das Unguas mais sinteticas do mundo.
S,noPPacaembu,anata nio Ermirio de Morals. Martins Pedro estao convidando para Solomon. Zozinw Barrozo do Amaral

TEATRO GINASTICO
Reservaa: 220-8394

boiecoieco
De qumta a sabado.

WILSON
SIMONAL

E de domingo a 4s. as 22.30h
BOLE-BOLE NA VILA

Um show de JoAo Roberto Kelly e
grande elenco
* Anaxo, restaurant# com veran¬da parwimica, da oozinha ttr»-sitein • Inter rational, beltscosa ehopae bem tirades. Atmo<;o.

jantar « ftm d« noite bo*mio.
Av. 28 de Setembro, 205Reservas:

^228-1087 • 248-8897 • 284-8631 J

NOITE AZUL NA BAIA DE GUANABARA!

IATE TURISMO BARRACUDA-RIO ^
cancfios sob a dirocSo do aounnet Jiilio de Souza. De 3s a sabado. Marina da GI6ria. Tels.. 265-3997 • 285-0946

APLAUSOS PARA O GOLDEN-RIO!

SCALA RioNem^az^oto?»UMa^rd?f50 arSsfas om^Tu^iBaliSjao'deCwSo ReMrov^nio; do Mollo
Franco 296 T 2394448 Q 

MELH0R NA MPB!
I IM r\r| | y TDHIC ~~ Sivuca e Rildo Hora mostram a nossa aut6ntica musica popular no Un, Deux,Trolt.UDI, UCU Aj I nUlO numa mistura gostosa e bem-elaborada de ritmos. Vale a pena conferir mais um fruto
da nossa terra. Bartolomeu Mitre. 123 T. 239-0198.

• • • Editores-redatores respons^veis: Ney Machado e Sieiro Netto, do Grupo Certa de Imprensa * * * 
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Foto de Ana Carolina Fernandes
Artur Xexéo

vk RA hoje e amanhã não dá
mais: a lotação está esgotada.

JL Mas ainda há uma chance. A
temporada de Paulinho da Viola no
nighí club People (Av. Bartolomeu
Mitre, 370) foi prorrogada por mais
duas semanas. O sucesso é incontestá-
vei. O espetáculo começa às 23h, mas
uma hora antes a calçada em frente ao
People já está intransitável. São turis-
tas chocados com a afirmação do por-
teiro de que ingressos só "next week".
São grupos de brasileiros decepciona-
dos quando percebem que não há lu-
gar mesmo, nem em pé. São bicões
insistindo para que seja chamado o
Seu Gomes, o maitre, como se ele
fosse capaz de contrariar a lei física de
que dois corpos não podem ocupar o
mesmo lugar no espaço, ao mesmo
tempo. E são os 250 privilegiados que,
a cada noite, conseguem uma mesa ou
um lugar no bar para assistir ao me-
lhor espetáculo musical da tempo-
rada.

"Está na hora de a gente voltar a
descobrir a simplicidade", diz Pauli-
nho numa de suas raras intervenções
não musicais durante as quase duas
horas de apresentação, com intervalo.
Mas a simplicidade de Paulinho é das
mais sofisticadas na música brasileira.
O repertório é antigo e irretocável.
Acontece, de Cartola; Amor Ingrato,
de Jorge Mexeu; Nervos de Aço, de
Lupicinio Rodrigues, Sinal Fechado,
do próprio Paulinho. De quebra, o
acompanhamento instrumental de
Celsinho e Cabelinho, no ritmo; Hércu-
les, na bateria; Dininho, no baixo; e
César Faria — pai de Paulinho — no
violão. Eles criam um clima de pagode
de fundo de quintal irresistível.

Dá até para esquecer as tenebrosas
figuras femininas de tomara-que-caia
e os rapazes de calça de tergal que
rondam o People, certos de que a
prática da azaração não deve ser inter-
rompida nem durante o show. Eles
vão e voltam ao banheiro, mudam de
lugar a toda hora e atravessam em
frente ao pequeno palco como se o
brilho da noite não fosse a voz suave

ASCOBRAS

Paulinho
da Viola

fica mais
duas

semanas
no People:

írissons,
ai-ai-ais e

pedidos de
bis

'%Wmfe.'

de Paulinho. Para a prorrogação da
temporada, o próprio artista já pediu à
direção da casa que, pelo menos, dimi-
nua o serviço de bar durante o recital.

Em compensação, Paulinho não
congelou seu cachê, o que fez a casa
aumentar os preços para as próximas
duas semanas. O show é só de quarta a
sábado. Nos dois primeiros dias, um
lugar em mesa custa Cz$ 80,00 e, no
bar, Cz$ 60,00. Nos dois dias seguintes,
o couvert artístico sai por Cz$ 100,00,
em mesa, e Cz$ 80,00, no bar. Mas o
cardápio da casa está adequadamente
com os mesmos preços de antes do
pacote econômico. Uma caipirinha
custa Cz$ 25,00, a dose de uísque brasi-
leiro sai por Cz$ 32,00 (escocês custa
Cz$ 40,00) e o melhor tira-gostos do
lugar, a deliciosa porção de filé, sai por
Cz$ 45,00.

Não são preços salgados para se ver
o mestre Paulinho em plena forma. E
ainda dão o direito de participar da
brincadeira que vem animando todo o

final de suas apresentações. No roteiro
de 21 sambas, não está previsto o
maior sucesso do artista, Foi Um Rio
Que Passou em Minha Vida. O público
se impacienta quando ele anuncia o"número final", Uniáo de Jacarepa-
guá, de Jorge Mexeu. Por isso, os pedi-
dos de bis vêm acompanhados de gri-
tos de "Portela, Portela..." Paulinho
faz que não ouve e canta outra música
qualquer. A platéia insiste, nervosa:"Portela...". Paulinho atende: "Vocês
querem Portela?" e canta um pot-
pourri com vários sambas sobre a es-
cola, mas não inclui Foi um Rio
Nervosos, os espectadores continuam
insistindo e, enfim, o camtpr atemde
O samba-enredo é cantado em unísso-
no com a platéia em êxtase.

Não perca tempo. Seu Gomes não
quebra galho nenhum e o melhor (
garantir a reserva pelo telefone 294
0547. Vale a pena. Eu pedi até autó-
grafo.

O PCB na TV

foi ou não

um sucesso?

HOROSCOPO MAX KÚM

O

VERÍSSIMO O MAGO DE ID

programa do Partido
Comunista Brasileiro,
transmitido em cadeia

nacional na última terça-feira, foi
ou não um sucesso de audiência? O
Ibope registrou no Rio uma média
de 64,5% de aparelhos ligados no
programa — o que pode ser pouco,
comparados aos índices registrados
no dia anterior no mesmo horário:
75,5%. É, no entanto, uma
audiência bem superior ao do
programa do PT — 60% — que foi
apresentado no dia 17 de março, e
só um pouco inferior ao do PDT —
65,5% —, que foi ao ar uma semana
após a divulgação do pacote
econômico, num momento em que
os Índices de audiência da televisão
alcançavam picos inéditos.

A polêmica em torno desses
índices não faz sentido para o
Secretário-Geral do Partidão,
Giocondo Dias: "Eu não tinha
nenhuma expectativa quanto ao
desempenho do PCB na televisão".
Segundo ele, somente a curiosidade
("quando surgimos não existia
rádio nem televisão") pode explicar
os altos índices de seu programa. A
primeira aparição do PCB na TV
em toda a sua história não satisfez,
porém, ao Secretário-Geral:
— Não devemos ficar nunca
satisfeitos com o que fazemos. De
qualquer maneira, esses índices se
devem fundamentalmente às
pessoas que nos ajudaram a fazer o
programa. Os camaradas fizeram
um bom trabalho.

BRANT PARKER EJOHNNY HART
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ARIES — 21 de março a 20 do abril
Tendente sempre agir antes de pensar, você
deve hoje, neste feriado da Paixão, dedicar
maior tempo a uma segura reflexão sobre seus
mais imediatos interesses, reestudar planos e
refazer metas Busque o recolhimento da fami-
lia e do amor

TOURO — 21 de abril a 20 de maio
A excessiva importância que o taurino dã aos
prezeres da vida poderá toldar sua visão de
acontecimentos muito sgnificativos ocorridos
ao seu redor, Procure entender com exatidão
essas pequenas nuances da rotina e aja confor
me as exigências de momento

GEMEOS — 21 de maio a 20 do junho
Sua notável capacidade de ver os diversos
ângulos de uma mesma questão será fator
preponderante desta sexta-feira que lhe reser
va boa possibilidade de estreitar alguns laços
de sincera amizade Não se deixe, no entanto,
levar pela superficialidade

CÂNCER — 21 de |unho a 21 de julho
Hoie, o canceriano terá incomun possibilidade
de exercer seus dotes de bom conselheiro e
amigo pronto a confortar os que o procuram
Viva os instantes desta sexta-feira da Paixão de
forma a compensar-se pelo desgaste de dias
passados

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto
A nobreza e a generosidade de seu caráter,
dons contrastantes com a freqüente tendência
à tirania que o domina e o faz agir de forma
prepotente, se farão presente em instante raro,
nesta sexta-feira. Busque apoiar completamen
te os que o procurarem,

VIRGEM — 23 de agosto a 22 de se-
tembro
Sua tendência a observar detalhes e neles
concentrar a atenção, poderá levá-lo hoie a
lulgamento errôneo e injusto em relação a
pessoa próxima. Em compensação, seu dia lhe
dará notável oportunidade de crescimento inte-
lectual e interior, Afetividade destacada,

LIBRA — 23 de setembro a 22 de ou-
tubro
Exercite nesta sexta-feira sua obietividade e o
senso prático que existe escondido no libriano.
Isso o fará sentir-se recompensado por alguns
acontecimentos passados de triste lembrança
Vivência afetiva que será recompensada inte-
gralmente.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de
novembro
Sua determinação na busca de seus objetivos,
por vezes na forma extremada da teimosia, o
fará hoje buscar uma reavaliação das atitudes
dos últimos dias. Procure agora racionalizar
suas metas e delas faça um ob|etivo seguro de
vida. Receberá apoio para isso.

SAGITÁRIO—22 de novembro a 21 de
dezembro
A falta de tato, típico elemento da personalida-
de do sagitariano, o fará cometer aluns erros
neste dia de previsões não muito favoráveis ao
seu signo. Pense duas vezes antes de tomar
qualquer atitude ou revelar avaliação sobre atos
de outras pessoas.

CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a
20 de janeiro
Solitário e melancólico, com sua vida interior
relegada a um plano secundário diante da
determinação por vencer na vida, o capricórnia-
no poderá agora compreender que suas metas
melhor seriam alcançadas se dosadas em mais
afetividade e abertura. Mudanças à vista.

AQUARIO — 21 de janeiro a 19 de
fevereiro
Agindo de forma original e incomum, você
grangeará bons pontos no conceito dos que o
cercam, especialmente se procurar, com suas
ações, a satisfação do interesse dos amigos e
parentes mais chegados. Excelente momento
em termos afetivos.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março
Sua dedicação a causas que só sobrevivem por
seu idealismo, sua coragem e a força de
vontade, será ponto de destaque nesta sua
sexta-feira, um dia especial em seu sentido
místico e religioso. Quadro de muita sensibili
dade e harmonia.

LOGOGRIFO JERÒNIMO FERREIRA

PROBLEMA
N° 2196

S T C

G
C P L

1. Aquele que padece de
gota (6)

2 Boi selvagem da índia
(S)3. Camarinha do orvalho
(4)Colarinho (4)
Comentário (5)
Criado ou usado pelos
godos (6) •

7. Dispôndio (5)
8, Elemento de símbolo

Ga (5)9 Glote (4)10. Indígena da lendária tr>-
bo goiana dos Goiás
(4)11. Jaula (6)12 Jovial (4)13 Paladar (5)14 Peça que entalha no
contracadaste do na-
vio (3)

15 Pífaro (5)16 Pompa (4)17 Rapaz travesso (6)
18 Relativo ò glote (7)
19, Relativo à via-láctea (9)
20 Tecido mtersticial dos

centros nervosos (4)
Palavra-chave 13 Letras

Consiste o LOGOGRIFO em enconiiar-se determinado
vocábulo, cuias CONSOANTES |á estáo inscritas no quo-
dro acima Ao lado. à direita, é dada uma relação de vinte
conceitos, devendo ser encontrado um sinônimo para cada
um. com o número de letras entre parênteses, todos
começados pela letra inicial da palavra-chave As letras de
todos os sinônimos estào contidas no termo encoberto,
respeitando-se as letras repetidas.
Soluções do problema n° 2195: P»l«vrs-chave FLORIA
NOPOLITANO
Parciais filiar, filantropia, iilatôrio. fator, frontmo, floral,
finta. folíparo. fiapo, fatal. faroL. faltar, flanar, folíolo.
fontano. falatório. farto, faina, faraó, fiorita

CRUZADAS CARLOS DA SILVA XADREZ ILUSKA SIMONSEN

HORIZONTAIS — 1 — poleamo surdo, de madeira, de
forma lenticular biconvexa com uma goivadura na orla
para receber uma alça de fixação, e três furos de face a
face, por onde passava um colhedor. e que era
empregado para tesar óvens. brandais, estais, etc. viga
chata desprovida de roldana e com uma cavidade por
onde é passado o colhedor de vela; 5 — costa que
limita um porto ou situada às bordas de um rio;
tratamento dado a sacerdotes em certas igreias orien-
tais; 8 — singular, única, 9 — ser propenso ao amor ou
capaz de amar, to — designação comum a várias
espécies de aves columbiformes. da família dos co-
lumbídeos. e suas espécies e subespécies, que se
alimentam de sementes de gramíneas e outras plan-
tas herbáceas. contendo bastante areia no seu estò-
mago. que auxilia a triturar os alimentos; 12 — parte
superior de uma fachada, acima do último pavimento
do edifício, imitando andar de pequena altura, ou
simplesmente ornada de pilastras. e que serve para
ocultar ou dissimular o telhado; pavimento de menor
altura e mais recuado que os demais, no topo dos
edifícios, para abrigar máquinas, reservatórios, depósi-
tos e, eventualmente, alojamentos, 13 — aplica-se ao
fei|ão que é branco, largo e achatado (pl.); 15 — artífice
que. nas oficinas de ourives, faz o repuxamento da
prata, isto é, executa certos trabalhos de relevo; 16 —
árvore brasileira (pl.); 18 — emurchecera (uvas, figos,
etc ); 19 — palavra respeitosa com que às vezes se
trata homem muito idoso; 20 — animal carnívoro da
família dos mustólidas (pl I. 22 — camadas horizontais
limitadas por todos os lados por escarpas em geralabruptas, planaltos de pequenas conformações, a
parte da Península Ibérica que está imersa desde o
início do período secundário (pl.); 24 — segundo
Plotino, filósofo neoplatónico. egípcio de nascimento
(20Ò-270). o ser que está além da multiplicidade e do
número, além de toda existência e de todo pensamen-

to. que é fonte e principio deles; diz-se do indivíduo
que ó membro de uma multiplicidade quando conside-
rado puramente como tal; 25 — as outras coisas, o
mais; 26 — enorme extensáo de água salgada, sujeita
ao fenômeno das marés, e de cujo seio emergem
porções mais ou menos vastas de zonas sólidas, 27 —
o aproveitar-se alguém, temporariamente, a titulo
oneroso ou gratuito, das utilidades duma coisa alheia,
na medida das necessidades próprias e das de sua
família
VERTICAIS — 1 — emaranhado produzido pelos
ramos caídos no meio da mata. ou árvore tombada que
dificulta o trânsito; obstáculo causado pelos ramos das
árvores tombadas no meio do mato. dificultando o
trânsito; lameiro dentro das plantações de cacau; 2 —
que não pode ser operado; 3 — úlceras nas coroas dos
cascos das cavalgaduras; 4 — grupo de línguas negras
que constituem a mais importante família lingüística
da África ao sul do Saara; 5 — reduzir a polvilho,
prepaar com pó extraído de muitas plantas, especial-
mente dos grãos dos cereais; 6 — designação comum
a duas espécies de répteis ofídios. da família dos
colubrídeos. comuníssimos em todo o País: a primeira
tem coloração amarela, com manchas escuras azula-
das no dorso. a segunda avermelhada, com anéis ou
faixas azuladas ou negras. 7 — conjunto de peças que
servem para sustentar, revestir, fixar, reforçar, unir.
etc . as diversas partes de um todo, 9 — faixa ou tira
de gaze própria para proteger partes lesadas ou
manter curativos no lugar (pl.); 11 — cesto cilíndrico,
grande e alto. que os índios levam às costas, suspenso
por uma embira passada à volta da cabeça, 12 —
tostar ao fogo. 14 — mineral tnclínico, borossilicalo de
alumínio e cálcio. 17 — a sexta parte de alguma coisa,
ig — vasilha própria para vinho, 21 — na capoeira,
movimentos defensivos-ofensivos. 23 — na pessoa
de Léxicos: Mor; Aurélio; Morais c Cssanovas.
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SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS — tom; acinos. aleitar, mu, recravas. roo. rasada,
alma. pi. inteiras; atadeiro. diluir, pir, aa, maceta. sutra. flás
VERTICAIS — tarrafadas. oleol, meconial, atar. cavadeira. iras,
om. suta. ir, sapropel. dia, andu, teima; ir; serás, tiau, ità. cf

Correspondência para: Rua das Palmeiras, 57, ap. 4
Botafogo - CEP 22.270

II TORNEIO DE MESTRES
Luiz Loureiro é o primeiro nome

confirmado na lista de integrantes do
II Torneio Internacional da Cidade do
Rio de Janeiro, a ser realizado, prova-
velmente. no final do ano de 86.
Loureiro conquistou esta cobiçada
vaga ao derrotar Ignácio Barreto, em
match individual, pelo escore de 2.5
a 1.5 pontos —1 vitória e 3 empates.
Ignácio vencera a fase classificatória
do II Torneio de Mestres —Memorial
José T. Mangini. somando 7,0 pon-
tos em 9. enquanto Luiz ficava em 2o
lugar com 6.5 pontos. O regulamen-
to da competição previa este novo
desafio entre os dois primeiros colo-
cados para indicar o vencedor com a
participação direta no Internacional,
sem passar pela fase final do seletivo
que apontará outros 3 jogadores.

Barreto contava com a vantagem
do empate em 2 pts. mas viu-se
submetido à intensa pressão em to-
das as rodadas e não teve chances
reais de iniciativa sobre o tabuleiro
ou no placar do match. Como este
gênero de duelo é raramente visto
no Rio, e mesmo no Brasil, apresen-
tamos a evolução integral do encon-
tro. reservando a 2a partida — a
decisiva — comentada pelo vence-
dor, para a próxima coluna.

I. BARRETO x L. LOUREIRO |1°
part) Inglesa: 1) P4BD -P4R 2IC3BD
-C3BR 3IC3B -C3B 4)P3CR -C5D
5IB2C -CxC+ 6)BxC -B4B 7)0-0 -0-0
8)P3D -P3B 91D2B -P3TR 10IP3TD -
T1R 11)P4CD -B5D 121P3R -BxC
13)DxB -P4D 14IB2CR-B4B 151B2C-
D2D 16ITD1D -TD1D 17)B3B :B6T
181B2C -B4B 191 B3B - B6T 20IB2C -
B4B 21IB3B (empate)
BARRETO x LOUREIRO (3°) Nin-
zoíndia: 1)P4R -P3BD 2IP4D -P4D
3)PxP -PxP 4IP4BD-C3BR 51C3BD -
P3R 61C3B -B5C 7)B3D -PxP 8)BxP -
0-0 9) 0-0 -P3CD 10IB5CR -B2C
1DD3D -BxC 12)PxB -CD2D
13}TR 1D -D2B 14)B3C -TD1B 15)BxC
-CxB 16IP4B -B5R 17)D3R -D2C
18)C5C-P3TR 19)CxB -DxC 20)TD1B
-TR1D 21)DxD -CxD 22IR1B -R1B
23IR2R -T2B 24)R3R -C3D 251P5B -
C4B+ 26IR4R -PxP 27)PxP -TI: 1B
28) P4C -C5T 29IB4T -TxP 30) TxT -
TxT 3DT8D+ -R2R 32IT7D + -R3B
33)TxPT -T5B + 34)R3R -TxP 35IB8R
-C4B+ 36)R3B -T5BD 37)TxP+ -
R4R 38IT7T -T6B+ 39)R4C -T5B +
40)R3B -T6B+ 4DR4C (empate)
LOUREIRO x BARRETO (4o) Bo-
goíndia: 1 )P4D -P3R 21P4BD -B5C +
3)B2D -P4TD 4)C3BR -P3D 5)P3CR -
D2R 6IB2C -P4R 7)0-0 -BxB 8)DxB -
C3BD 9) C3B -C3B 10)C5D -D1D
11)PxP -PxP 121D3B -0-0 13)CxPR -

CRxC 14)BxC -CxC 15)DxC -P3B
16IB3B -B3R (empate)

O evento ocorreu na sede do
Tijuca Tênis Clube sob arbitragem de
Friedrich Salomom, auxiliado por Ri-
cardo Mercadante.

DIAGRAMA 259
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F. Lindgren - 1928
8-8-8-8 -8 -8 -2rlp3 -RC1T2D1

MATE EM 2 LANCES
Solução do diagrama 258 11C8B1 -
P4C. 2IC6R -PxP. 31C7B++ (se
PxP. 2IP5C+ -R3C, 3IC7D+ +)
Endereço para correspondência Av
Vieira Souto, 350'302 (RJ-22 420)
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Em Paixao no Rio, nao fed
crus. O prdprio corpo do
ator & simbolicamente a
cruz aue se carrega todo

. espetdculo da Via-Sacra
baseado no texto de Henri

Gheon, na Sala dos
Arqueiros, sem qualquer

cendrio

censiQoes

¦

social

caixao d
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Um drama em

A Via-Sacra ou a dramatização da Paixão de

Cristo estará hoje em três espetáculos no Rio: nos

Arcos da Lapa 98 atores estarão se movimentan-

do oara apresentar ao público Paixão no Rio,

auto que conta com patrocínio da Arquidiocese

do Rio de Janeiro e da prefeitura da cidade. Na

antiga sala dos arqueiros, no Paço Imperial, um

ator mímico e cantor estará sozinho representan-

do a'via-sacra baseada em texto de HennGheon,

com tradução de D Marcos Barbosa. Oswaldo

Neiva acentuará a transformação de seus perso-
nagens com inflexões de voz e mantos de cores
diversas enrolados em seu corpo. E nos jardins e

platôs da sede do SESC-Tijuca, num belo cenário
oferecido pela própria arquitetura local, O ho-
mem de Nazaré será encenado por um elenco de

quase 100 atores, numa adaptação do texto bíbli-
co às perplexidades e preocupações e por que
não, aos sofrimentos e dores dos homens de hoje.

(Beatriz Bomfim)

O 

cenário são os Arcos da
Lapa e não poderia ha-
ver nada mais bonito.
Ali, 98 atores encenarão

a partir das 18h30min de hoje o
espetáculo Paixão no Rio, texto de
Benjamin Santos e direção dc Gi-
naldo de Souza, em um auto dividi-
do em oito quadros: celebração da
páscoa, recomposição da prisão no
Horto, reconstituiçáo do julgamen-
to no Sinédrio, flagelação, condena-
ção, caminho da cruz, crucificação
e morte e ressurreição.

O julgamento e a morte de um
homem com toda a carga de iiyusti-
ça embutida é o que mais interessa
ao diretor de Paixão no Rio. Por-
que, na sua opinião, as pessoas es-
tão sendo crucificadas em seu dia-
a-dia sem qualquer justificativa, os
brasileiros do salário mínimo se-
guem sua via-crucis cotidiana, e é
isto que o espetáculo tenta trans-
mitir às milhares de pessoas que
vão aos Arcos para assistir a este
auto promovido pela Arquidiocese
do Rio de Janeiro e prefeitura da
cidade, através do Rioarte.

Às vésperas da encenação, últi-
mos detalhes sendo acertados, de-
pois de uma noite inteira passada
em claro na gravação das falas e
cantos dos personagens em play-
back, o diretor falava de seu entu-
siasmo em montar um espetáculo
em que a cruz não é usada, e todos
podem ver — num dos momentos
de maior emoção em que muitos
choram — um homem de braços
abertos sugerindo a sua crucifi-
cação.

— A cruz — explica Ginaldo de
Souza — é o próprio corpo do ator
Marcos Alvisi. É, simbolicamente, a
cruz que carregamos todo dia.

Em várias passagens do espetá-
culo há a tentativa de transmitir ao

público emoções e sentimentos. Co-
mo a solidão de um Cristo que,
sozinho, sem ter a quem apelar,
carrega a sua dor. Ninguém, neste
momento aproxima-se do persona-
gem como, no flagelo, ninguém ba-
te no próprio Cristo, mas nos Arcos.
Tudo isto para acentuar a solidão,
relacionando-a à de hoje, vivência-
da por todos quantos habitam esta
grande cidade.

Muitas cartas são recebidas
após cada espetáculo. Ginaldo as lé
e identifica as mesmas emoções
que todo o grande elenco sente ao
encenar a Paixão. Ano passado,
uma senhora falava que, por falta
de dinheiro, só assistia a teatro
uma vez por ano e era a Paixão no
Bio, exatamente. Identificava-se
com o espetáculo, "porque todos
nós carregamos uma cruz".

Desde o tempo em que Aderbal
Júnior fazia o espetáculo, com qua-
tro diferentes locais na Cidade ser-
vindo como cenário e elencos en-
contrando-se para a representação
final na Lapa, a dramatização da
Paixão de Cristo tem atraído um
grande público. Apesar de o texto
ser o mesmo, há sempre modifica-
çôes. Este ano, ao lamento de Maria
foi acrescida a "humanização da
mãe" que perdeu seu filho e extra-
vasa seu sentimento pedindo auxí-
lio às pessoas que estão a sua volta.

Para o diretor, que vem se dedi-
cando aos espetáculos e autos de
rua, uma encenação como esta exi-
ge dos atores uma interpretação
diferente: os gestos são parcos e,
quando feitos, mais longos; as pau-
sas das falas maiores e a respiração
diferente para que não dê proble-
mas, interferindo com o som. O
mais difícil é a dublagem e o traba-
lho com os atores para simbolizar

tudo isto. Mas a reação do público
ao espetáculo gratifica a todos:
muitos choram, aplaudem, silen-
ciam em momentos de maior emo-
ção, como se estivessem assistindo"a uma coisa santa".

Serão 98 atores, entre elenco
principal e figurantes, movimen-
tando-se nos Arcos da Lapa, depois
de um mês e meio de ensaios ou
produção de Paixão no Rio, uma
forma de representação "que tem
suas raízes nos tempos longínquos
da Idade Média quando o teatro,
ligado aos rituais lltúrgicos da Igre-
ja, dava os primeiros passos para
acrescentar o fenômeno da repre-
sentação às tradições religiosas da
celebração," na avaliação do critico
Yan Michalski.

Este auto de uma hora de dura-
ção, dividido em oito quadros, tem
produção de Oscar José, figurinos e
ambientação de Maria Carmem, e,
entre seus atores principais Marcos
Alvisi, o Cristo, Paulo César Pereio,
Pilatos, Tonico Pereira como Judas
e ainda Joel Barcelos, Roberto de
Cleto, Lauro Góes, Angela Vieira,
Stella Freitas, Adalberto Nunes,
Renato Pupo, Bia Lessa, Maria
Gladys, Helena Rego, Denise Ban-
deira, Inês Viana e a soprano Geysa
Vidal como a mãe de Cristo, além
da voz, na Verônica, de Ruth
Staerk.

Dirigir um auto em que é conta-
da a história mais conhecida em
todo o mundo, cujo personagem
principal é nada mais nada menos
do que Cristo, é um desafio. E Gi-
naldo de Souza tenta, avisando lo-
go que é a Paixão que mais o inte-
ressa, recriar um espetáculo cujo
texto está profundamente enraiza-
do na busca da liberdade e da jus-
tiça.

é, também, um desafio para este ator que tem 35
anos em teatro, rádio, televisão e cinema. Cantou
durante muitos anos na Associação de Canto Coral,
fez recitais, como mímico exibiu-se na Argentina,
foi do elenco das companhias de teatro de Martim
Gonçalves, Luís de Lima, Tônia-Celi-Autran, Maria
Fernanda e outras.

Ele, que foi mestre Hegeu em Gota d'Agua e
trabalhou em Memórias do Cárcere, de Nelson
Pereira dos Santos, representará os papéis de cinco
atores para mudar, não ficar cristalizado e realizar o
que chama de um "exercício público", apoiado por
um grupo de amigos. Sem patrocínio, conseguiu
apenas a cessão da sala no Paço Imperial e está
pronto para mudar inflexões de voz, marcando a
mudança de personagens segundo os panos colori-
dos que envolverá seu corpo.

— A Via-Sacra, de Gheon, foi concebida como
uma peregrinação aos lugares santos, aos passos da
Paixão. Em dado momento — explica o ator — a

emoção é tão forte, que os cristãos acompanhantes
da reconstituicão da via-sacra transformam-se nos
próprios personagens. Há momentos de meditação,
outros de intensa criação dramática, e o canto
popular, ingênuo, entoado nas igrejas brasileiras,
além de uma peça do Gregoriano e uma improvisa-
ção em vocalize na hora de lamentação ajudam a
compor o espetáculo.

Oswaldo Neiva gravou um disco — Via-Sacra
das Máos — baseado em texto de D Lucas Neves e,
embora saiba estar correndo o risco da bilheteria,
anima-se com a experiência de viver os persona-
gens da Paixão sozinho, na sala despojada do Paço
Imperial. O espetáculo tem concepção e direção do
próprio ator, administração de Luiz Augusto Boal
Costa, iluminação de Márcio Luís Dantas Lima,
slides a cargo de Marco Antônio Bertino, pano da
Verônica e capa do programa de sua irmã, Ana
Maria Neiva.

O Homem cie Nazaré

OS 

jardins, as lajes dos
vários módulos e os
planos mais altos do
Sesc-Tijuca são os ce-

nários ocupados um a um pela
grande platéia que interfere fisi-
camente no espetáculo, fazendo-
o crescer em até 40 minutos de
duração. É O Homem de Nazaré,
de José Maria Rodrigues, um au-
to que envolve quase 100 pessoas
entre artistas e técnicos, reunin-
do os grupos de teatro do próprio
Sesc.

Procura-se, ali (espetáculos
hoje e amanhã às 20h30min e
domingo às 19h30min), um tom
contemporâneo para o texto bí-
blico, acrescentando-se, por
exemplo, à fala do' profeta João
Batista a dos profetas, operário,
lavrador, estudante e mulher. O
Cristo é moderno, vestido em rou-
pas de hoje, e a trilha sonora vai
da música erudita à mais popu-
lar, passando por trecho da Sa-
gração da Primavera, Asa Ban-
ca, folia de reis e canções de Mil-
ton Nascimento.

Tudo isto é o resultado de um
trabalho de fôlego, realizado há
nove anos por José Maria Rodri-
gues, homem de teatro, e Thereza
Maria César Teixeira, assistente

no Sesc-Tijuca. Tudo é in-
tegrado e o teatro é visto como
uma maneira de as pessoas se
expressarem, através dos proble-
mas e situações do cotidiano. Es-
te ano o elenco foi renovado em
90% de seus membros e, destes,
50% nunca fizeram teatro.

— Temos aqui, nos grupos de
teatro — diz José Maria Rodri-
gues — pessoas de todas as ida-
des e níveis sociais. Nós trabalha-
mos com o potencial e a vivência

delas, jogando em cena a visão
que cada um tem de seus perso-
nagens, relacionada ao seu dia-a-
dia. Assim, não damos um perso-
nagem pronto para o ator repre-
sentar, mas partimos do ator pa-
ra chegarmos ao personagem.

Domingo de Ramos, quando
foi a estréia do espetáculo, um
soldado saiu machucado. É que o
público participa tanto, que che-
ga a interferir fisicamente no au-
to. Um dos soldados era mais
violento, por seu prórpio tempe-
ramento, e um garoto de 13 anos
o agrediu, quando Jesus estava
passando. O ator interpelou o
menino, explicando-lhe que esta-
va apenas representando, nada
mais. E o garoto disse que sabia
que aquilo era teatro. Apenas, em
momento de emoção, extravasou
também a sua.

A participação da platéia (no
início, há quatro anos, havia 300
pessoas, agora são 600) é tão
grande, que no ensaio geral o
espetáculo tinha lh30min de du-
ração mas chegou, na estréia, a
quase duas horas. As pessoas se-
guem os atores, locomovem-se
juntos pelos platôs e jardins do
SESC, criando a necessidade de
dobrar os jogos de luz para, no
caso de um local antes marcado
para os atores ser ocupado pelo
público, haver outro foco direcio-
nado para os personagens de O
homem de Nazaré.

— Não quisemos montar uma
via-sacra tradicional — explica
José Maria Rodrigues. — Discuti-
mos muito com os grupos de tea-
tro a teologia da libertação e esta
experiência puxa o auto para os
dias de hoje até na indumentária.
Quando Jesus é preso, na passa-

gem do julgamento introduzimos
um profeta do cotidiano, o do
supermercado. Uma pessoa é pre-
sa porque roubou para comer. E
isto surgiu depois da discussão
em torno de se este furto seria um
crime. Outro tema que entra na
conversa dos grupos de teatro é o
da tortura, a partir do flagelo de
Cristo.

Ao final, a cena da ressurrei-
ção sugere que também a estru-
tura pode transcender, não pela
via do milagre, mas através da
recriação da cultura, quando os
homens, atuando coletivamente,
exercem a capacidade de apre-
sentar novas respostas às situa-
ções que vão surgindo no conti-
diano da sociedade. E o próprio
Jesus, em sua linguagem, usa ele-
mentos da atualidade.

Ao todo, sáo 22 as cenas do
espetáculo que começa com os
profetas, dispostos na entrada do
centro de atividade e termina
com a ressurreição. A medida
que vão se sucedendo as passa-
gens, são elevados os patamares
do SESC — Tijuca, até atintir o
mais alto, aproveitando todos os
jardins, iluminados.

Mas ano que vem O Homem de
Nazaré vai contar com mais espa-
ço ainda. José Maria Rodrigues e
Thereza Maria querem ampliar a
área da encenação e vão cons-
trair tablados. Tudo para propor-
cionar maior visibilidade do espe-
táculo ao público. E o espetáculo
será irradiado para outras cida-
des, com a criação de elencos
locais. Há, ainda, a sugestão para
que o Cristo seja representado
por uma mulher mas, até agora, o
diretor não conseguiu nenhuma
atriz disposta a este papel.

Um tom contemporâneo
para o texto bíblico, o
objetivo de José Maria
Rodrigues, autor de O

Homem de Npzaré

. Via-Sacra no

NA 

sala despojada do Paço Imperial, na
Praça 15, uma Via-Sacra em tudo dife-
rente será encenada hoje, amanhã e de-
pois, em sessões às 18h às 20h. Lá estará,

vestindo calça e camiseta pretas, o ator, mímico e
cantor Oswaldo Neiva. Os personagens da Paixão
mudarão de acordo com a cor dos panos que
envolverão o Cristo em vermelho, Nossa Senhora
em roxo, Pilatos em branco e assim por diante.

Sem qualquer patrocínio, cobrando ingressos a
Cz$ 50,00, Oswaldo Neiva fará o espetáculo baseado
no texto de Henri Gheon na Sala dos Arqueiros,
sem qualquer cenário. O único apoio será a exibição
de slides, sobretudo pinturas sobre a Paixão, a
maioria da época renascentista. Só em cena, o ator
conta com a sua experiência de mais de 100 Vias-
Sacra já apresentadas desde 1953, quando fez a
primeira, dirigido por Martim Gonçalves, e apaixo-
nou-se pelo texto.

Representar todos os personagens da Via-Sacra

Oswaldo Neiva faz o
espetáculo da Via-Sacra

baseado no texto de Henri
Gheon, na Sala dos

Arqueiros, sem qualquer
cenário

Em Paixão no Rio, não há
cruz. O próprio corpo do
ator é simbolicamente a
cruz que se carrega todo

dia

?
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Entre Dois Amores; sentimentalismo leva
sete Oscar

Meryl Streep em
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Quantos Oscar

você 
já 

viu?

Wilson Cunha

jk embriaguez da festa
f\ do Oscar é toda parti-

AAi cular — perdura para
além da duração da festa — e
torna-se perfeitamente natu-
ral a ciranda de interesses
em torno da estatueta — me-
recia, ou não? E nesta de
conferência entra a grande
força de bilheteria, da pre-
miação. Como prolongamen-
to indispensável à madruga-
da de terça-feira existem di-
versos oscareados em,cartaz
neste fim de semana. E apro-
veitar para conferir.

Começando, naturalmen-
te, pelo grande vencedor da
temporada, Entre Dois Amo-
res. A maioria da critica o
considera o que ele apenas é
— uma longa (150 minutos) e
desinteressante viagem pe-
Ias vastidões da África —
mas os velhinhos da Acade-
mia se deixaram enternecer
por este filme com ar dos
anos 50 e deram-lhe sete es-
tatuetas. Terrível exagero. E

se você for ao cinema verá
que da foto à música, da mi-
se-en-scène ao roteiro tudo
tem um ar terrivelmente já
visto. De qualquer forma, re-
gistre-se, ná quem goste. E
muito.

Solitária estréia da sema-
na, Marcas do Destino
(Mask), curioso filme de Pe-
ter Bogdanovich, teve sua
maquiagem considerada a
melhor e com razão. Contan-
do a história verdadeira de
um menino vítima de doença
rara, a máscara que reveste o
rosto do ator Eric Stoltz tem
grande força dramática.

Já o grande vencedor para
o Brasil, naturalmente, foi a
bela interpretação de Wil-
liam Hurt — sagrado melhor
ator — como o Molina de O
Beijo da Mulher Aranha.
Realizado com grande sensi-
bilidade por Hector Baben-
co, em imagens ricamente or-
questradas por John Nesc-
hling, O Beijo merece ser vis-
to e revisto.

Este é (quase) o caso de
Cocoon que a premiaçáo

Cher em Marcas do
Destino: um Oscar

para o bom filme de
Bogdanovich

Harrison Ford e Lucas Haas em A
Testemunha: faturando duas estatuetas

William Hurt e Raul Julia em O Beijo
da Mulher Aranha: com toda justiça

trouxe rapidamente de volta
ao cartaz. Aqui, um dos gran-
des destaques é o trabalho de
Don Ameche — o galante se-
dutor aos 77 anos — que ficou
com o Oscar de melhor ator
coadjuvante. Merecido. E a
Cocoon, uma fábula extra-
terrestre, estava reservado
ainda uma outra estatueta: a
de melhor efeitos visuais.
Que os há e de muita beleza e
eficiência.

Enquanto isso, A Testemu-
nha, de Peter Weir, com Os-
cars de melhor montagem e
melhor roteiro original, é ou-
tro filme que esbanja beleza e
eficiência. Mesmo que a dire-
ção de Peter Weir, derrotado
na disputa pela estatueta de
diretor, seja desigual, A Tes-
temunha apresenta compo-
nentes fascinantes que vale
testemunhar.

Mas o fim de semana tam-
bém proporciona verificar
uma das maiores injustiças
do Oscar 86: o desprezo por A
Rosa Púrpura do Cairo, de
Woody Aílen. Uma pequena
jóia de realização cinemato-
gráfica, A Rosa recebeu ape-
nas uma indicação: roteiro. E
nem isso levou. Não houve
qualquer consolação. Pior pa-
ra a Academia, naturalmente.

De qualquer forma, o es-
pectador sem preconceito te-
rá muito a curtir.

CINEMA

PRÉ-ESTRÉIAfi
O FIO DA SUSPEITA (Jagged Edge), do tíi-
ohard Marquand. Com Olonn Cioso, Joff Brid-
gt?B. Peter Coyota o Robert Logrgla. Amanhã, à
moia-noiU). no ArtCopacaban* (Av. Copacaba-
na. 759).
PIQUENIQUE NA MONTANHA MISTERIOSA
(Pionlo bX Rook), do Peter Wier. Com
Aiine Lumbort, M&rgaret Nelson, Dominic
Ouard e Vive&n Gray. Amanhã, à meia-noite,
no ArV-84o Coando-1 (Estrada da Qávoa, 890).

ESTRÉIAS
MARCAS DO DESTINO (Mask). do Petor Bog-
danovich. Com Cher, Sam Elliott, Eric Stoltz,
Estolle Oetty, Richard Dysart e La ura Dern.
Palácio-8 (Rua do Paaseio, 40 — 240-6541):
14h, 16hlOm, 18h20m, 20h30m. Venesa (Av.
Paateur, 184 — 295-8349), Comodoro (Rua
Haddook Lobo, 145-204-2025): 15h, 17hl0m,
10h20m, 21h30m (14 anos).

Baseado na história real de um rapaz de 15
anos vítima do uma doença que lhe deixa o
rosto completamente deformado. Embora seja
diferente dos outros rapazes de sua idade, sua
màe procura criá-lo como um jovem normal,
freqüentando a escola e ralacionando-se com os
amigos. Ele se apaixona por uma moça cega
mas o romance é ameaçado pelos pais dela que
insistem em contar toda a verdade à filha,
produção americana. Prêmio de melhor atriz
(Cher) no Festival de Cannes de 85. Oscar de
Melhor Maquilagem.
SANDRA, A LIBERTINA (Brasileiro), de Tony
Mel. Com Rosari Graziosi, Wagner Maciel, Li-
lian Villar e Lia Soul. Rox (Rua Álvaro Alvim,
33 _ 240-8285): de 2a a 5a, às 12h, 14h20m,
101i40m, 10h, 20h05m Sábado o domingo, às
14h. 16h20m, 18h40m, 19h45m. (18 anos).
Filme pornô.
INVERSÕES SEXUAIS (Sexual Odyssoy), de
Triy Benny. Com Mai Lin. Amber Lynn e.Ierry
Butler. Vitória (Rua Senador Dantas. 45 — 220-
1783): de 2a a 5a, às 13h. 14h20m, 15h40m,
I7h, 18h20m, 19h40m, 21h. Sábado e domin-
go, a partir das 14h20m. Botafogo (Rua Volun-
uírioB da Pátria, 35 — 2B6-4491): 13h30m,
16h05m, 18h40m, 20h05m. Sexta-feira não ha-
verá sessão. (18 anos). Filme pornô.

CONTINUAÇÕES
ENTRE DOIS AMORES (Out ol Afrioa), de Syd-
ney Pollack. Com Meryl Streep. Robert Redofr,
Klaus Maria Brandauer, Michael Kitchen, Ma-
lick Bowens e Joseph Thiaka. São Luiz-1 (Rua
do CateU;. 307 — 285-2206), Palácio-1 (Rua do
Passeio, 40 — 24O-0541), Copacabana (Av. Co-
pacabana. 801 — 255-0053), Leblon-1 (Av.
Ataulfo de Paiva, 301 — 230-5048), Barra-3
(Av. das Amérioaa. 4.008 — 325-6487), Tljuca
(Rua Conde de Bonfim, 422 — 264-5246): 13h,
15h45min, I8h30min, 21hl5min. (Livro).

Baseado nas memórias da escritora dina-
marquesa que publicou um livro — Out of
Aí rica — sob o pseudônimo de Isak Dinesen. A
história começa quando uma jovem herdeira
casa-se com um barão sueco e vão morar no
Quênia. Ao descobrir a verdade sobre o marido
ela se separa e apaixona-se por um aventureiro
branco, mas uma série de tragédias acontecera
o ela é obrigada a voltar para sua terra. Produ-
ção americana. Ganhador do Oscar em sete
categorias, filme, diretor, fotografia, roteiro
adaptado, trilha sonora, direção de arte e som.

O ENIGMA DA PIRÂMIDE (Pyramld of F«*r).
de Barry Levinson. Com Nlcholas Rowe, Alan
Cox. Sophlo Ward. Antliony Hijralns, Susan
Fleetwood o Freddie Jonos. Metro Boavlnta
(Rua do Passeio, 62 — 240-1341), Condor Copa-
cabana (Rua Figueiredo Magalhães, 280 —
255-2610). Largo do Machado-1 (Largo do Ma-
citado, 20 — 205-6845); Barra-1 (Av. das Améri-
cas, 4.666 — 325-6487), Leblon-8 (Av. Ataulfo
de Paiva. 391 —230-5048): 14h. 16h, 18h, 20h,
22h. Baronesa (Rua Cândido Benício, 1.747 —
390-5745), Art liéier (Rua Silva Rabelo, 20 —
249-4544), Olaria (Rua Uranos, 1.474 — 230-
2686): 15h, 17h, lOh, 21h. Carioca (Rua Conde
de Bonfim, 338-228-8178), Maduralra-1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
13h30min, 15h30min, 17h30rain, 19h30min,
21h30min, Com som dolby-stereo. (10 anos).

O filmo, ambientado em Londres, 1870,
começa com o encontro entre dois jovens ostu-
dantes — Watson e Sherlock — que mais tarde
ficariam famosos com suas espetaculares in-
vestigaçòoB criminais. Algumas mortes misto-
riosas levam os dois a descobrir uma estranha
seita religiosa, que oferece a vida de cinco
jovens a um deus maligno como se fossem
princesas do antigo Egito. Produção araerica-
na com a assinatura de Steven Spielberg.

pK. O BEIJO DA MULHER-ARANHA (Brasiloi-¦-K ro), de Hector Babenco. Com William Hurt,
Raul Julia. Sônia Brasa, José Lewgoy. Milton
Gonçalves, Miriam Pires, Nunco Leal Maia,
Fernando Torres e Denise Dumont. Odeon (Pra-
ça Mahatma Oandhi, 2 — 220-3835), Roxy (Av.
Copacabana, 945 - 238-8245), Barra-2 (Av. daB
Américas, 4.660 — 325-8487): América (Rua
Conde de Bonfim, 334 — 264-4246): 13h,
15hl0min, 17h20min, 10b3Omin, 21h40min.
Madure ira-2 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —
390-2338): 14h30min, 10h4Omin, I8h50min,
21h. (16 anos).

A difícil convivência entre dois prisionei-
roa num presídio de um país latino-americano
não especificado. Um deles, homossexual, foi
condenado por corrupção de menores, o o ou-
tro. militante político, foi torturado para passar
informações sobre as atividades subversivas.
Para passar o tempo. Molina (o homossexual)
conta para Valotim (o preso político) histórias
de velhos filmes melodramáticos e durante
essas conversas eles descobrem a solidarieda-
de, o respeito mútuo e a amizade que os une.
Filme baseado na obra homônima da Manuel
Puig. Voncedor do Oscar de Melhor Ator paraWilliam Hurt.¦ Dois mundos em conflito — o real de um
ativista político, machão, e a fantasia do um
vitrinista, homossexual — encontram, através
do cinema, em um filme dentro do filme, sua
síntese nesta brilhante versão do bestneller
homônimo do Manuel Puig. No elenco, William
Hurt é uma presença catalizadora de todas as
atenções, mas O Beijo da Mulher Aranha vale
pelos valores conjuntos da produção — a serom
curtidos em sua plenitude.
AGNES DE DEU8 (A^nes of God), de Norman
Jewison. com Jane Fonda. Anne Bancroft, Meg
Tilly, Anne Pitoniak, Winston Rekert e Gratien
Gelinas. Bruni-Ipanema (Rua Visconde de Pi-
rajá, 371—521-4690), Bruni-Copacabana (Rua
Barata Ribeiro, 502 — 250-4588): 14h, 16h,
18h, 20h. 22h. Bruni-Tijuoa (rua Conde de
Bonfim, 370-254-8975): 15h, 17h. 19h, 21h.
Sào Conrado-1 (Estrada da Gávea, 899 — 322-
1258): 14h40min, 16h30min, 18h20min,
20hl0rain, 22h. Art-Casashopping-1 (Av. Alvo-
rada. Via 11, 2.150 — 325-0746): 15h30min,
I7h20min, I9hl0min, 2ih. (16 anos).

Uma jovem noviça dá à luz e momentos
mais tarde a criança é encontrada estrangula-

da. Ela demonstra não se lombrar do naacimen-
to nem de oomo engravidou. O filme discute as
opiniões divergentes de uma psiquiatra, desig-
nada para saber se a froira 6 mentalmente
capaz, e a madre superiora do convento, que
sustenta a possibilidade de ter havido um mila-
gm. Produção americana concorrente a três
Oscar.

OOLPE DE TIRAS (Le» Ripou*), do Claudo
Zidi. Com Philippo Noiret, Thion-y Lhor-

mltte, Refine, Orace do Capltani e Claudo Bros-
set. Oaumont Copacabana (Rua Raul Pompéia,
102 — 247-8900), 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (16
anos).

Comédia sobre dois policiais obrigados a
trabalhar juntos, embora adotem métodos de
trabalho completamente diferentes. Um deles
convive com os vigaristas cometendo toda a
sorte de irregularidades e transações. O outro
representa o mérito, a inteRridade e o escrúpu-
lo. Entro eles aparece a figura de uma mulher
obrigando-08 a agir com cumplicidade o com-
pleta amoral idade Produção francesa.
¦ Um filme onde tudo dá certo: divertido, bem
narrado, é uma bola surpresa na carreira de seu
diretor Claude Zidi até aqui conhecido por suas
tolas comédias. Em Golpe de Tiras, Zidi conse-
gue manter um excelente nível de humor e
Philippe Noiret, como o policial corrupto, tem
admirável interpretação.
A HORA DO ESPANTO (Frlght Nlght), do Tom
Holland. Com Chris Sarandon, William ftags-
dale. Amanda Bearse, Roddy McDowall, Sto-
phen Oeofroys e Jonathan Stark. Pathé (Praça
Floriano, 45 — 220-3135): de 2a a 6", áa 12h.
14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado o domingo, a
partir das 14h. Art-Copacabana (Av. Copacaba-
na, 750 — 235-4895). Art-Sáo Conrado 2 (Estra-
da da Qávoa, 800 — 322 1258): 14h, 16h. 18h,
20h, 22h. Art-Casashopplng 2 (Av Alvorada,
Via 11, 2 150 — 325-0746), Art-Tljuca (Rua
Conde de Bonfim, 406 — 254-9578). Art-
Madurelra (Shopping Center de Madureira —
390-1827), Para todos (Rua Arquias Cordeiro,
350 — 281-3628): 15h, 17h, 19h, 21h. (10
anos).

Um rapaz de 17 anos leva uma vida normal
até o dia em que descobre que um vampiro se
instalou na casa ao lado. Nem sua máe, nem
sua namorada, nem seus amigos querem levá-
lo a sério até que ele resolve investigar tudo por
oonta própria. Filme de terror bem-humorado.
Produção americana.
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NOITES DE ORGIAS SUECAS (Nuit Suédoi-sés), de Patrick Aubin. Com Sigriod Sollier, J.L Vattier, Dan Cuminings e Yves Baral. Orly
(Rua Alcindo Guanabara. 21): de 2*a 6*. ás lOh.
Ilh30inin, 13h. 14h30min, 16h, 17h30min,
19h, 21h30min. Sábado e domingo, a partirdasI4h30min. Soala (Praia de Botafogo. 320 —
266-2545): 14h. 15h30min, 17h, 18h30min,
20h, 2 lh30min. Tijuca-Palace 2 (Rua Condo do
Bonfim. 214 — 228-4610), Astor (Rua Ministro
Edgar Romero. 236 — 390-2036): 15h,16h30min, 18h, 19h30min, 2lh. (18 anos).Filme pornô.

RE APRESENTAÇÕES
A ROSA PÚRPURA DO CAIRO (The Purple
Rose of Cairo), do Woody Allon Com Mia Far-
row. Jeff Daniels e Danny Aiello. Rioamar (Av.
Copacabana, 370 — 237-9932): 15h20m, 17h.
18h40m, 20h20m, 22h (10 anos)

A ação se passa numa cidadezinha de Nova
Jersey, durante a grande depressão americana
e mostra, como num conto de fadas, a história
de uma garçonete sonhadora e infeliz no casa-
mento que. para fugir á realidade, passa horas
no cinema. Um dia, o galã da fita pára a cena,
sai da tela e convida-a para Jantar e dançar.
Produção americana.
¦ Um hino de amor ao cinema e aos cinéfilos,
Woody Allen realiza seu melhor filme desde
Manhanttan-. engenhoso, sensível, A Rosa brin-
ca com a própria linguagem cinematográfica
para traduzir o universo encantatório que en-
volve o cinema — e os cinéfilos.

para melhor montagem e melhor roteiro ori
ginal.¦ Embora denigual, o filme do australiano Po-
ter Wier vale por algumas sequõnrias antológi-
cas. o cuidado da produção o o trio de intérpre-
tes. Harrison Ford à frente.
A MULHER DO LADO (La Femme D a Cola), do
François Truffaut. Com Oérard Depardieu,
Fanny Ardant, Henri Garcin. Michele Baugart-
ner e Veronique Silver. Cândido Mendes (Rua
Joana Anffólica, 63 — 227-B888) Mh. lBh.
18h. 20h. 22h (16 anos).

Depois de Bete anos um casal de amantes
reencontra-se e revive a antiga paixao. Ambos
estão casados e. casualmente, passam a morar
em casas vizinhas. Tentando manter as aparén-
cias, o amor reprimido explode tragicamente.
Produção francesa
ROMA (Fallini Roma), de Fedorico Follini. Com
Peter Gonzales, Stofano Majorn. Bntta Barnes
e. em aparições especiais. Fedorico Fallini,
Anna Magnani, Alberto Sordi e Gore Vidal
Lido-1 (Praia do Flamengo. 72): 14h. 16h. 18h,
aoh. 22h (14 anos).

De forma semidocumentána e enfoque poé-
tico. o filme apresenta as memórias e irnpros-
sóes de Fellini 3obre a cidade, com seus bairros
populares, pontos turísticos, jovens de motoci-
clota, o cinema o os tesouros artísticos desço-
bertos pelas obras do metrô. Produção italiana.
A DAMA DE VERMELHO (The Woman in Red),
de Gene Wilder. Com Gene Wilder. Charles
Grodin, Joseph Bologna. Judith Ivey. Kelley
Bpook c Oiida Radnor Lldo-B(Piaia do Flamen-
go. 72): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos)
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|-»S. OS AMANTES DE MARIA (Maria'B Lo-•->r vers). de Andrei Konchalovsky. Com Nas-
tassja Kinski, John Savage, Robert Mitchuin,
Koith Carradine, AniU Morria o Bud Cort São
Luls-2 (Rua do Cate te. 307 — 285-2298): 14h,
íah, I8h, 20h, 22h. (16 anos)

Ao voltar para sua pequena cidade, depois
de passar alguns anos como prisioneiro ern um
campo de concentração japonês, um jovem so-
nha encontrar uma mulher que ele amava an-
tes de partir para a guerra, mas descobre que
outros homens também estão apaixonados porola. Produção americana.
¦ Amor e impotência voltam a se unir sob a
inspirada direção do russo (não dissidente)
Andrei Konchalovsky que oferece um denso
painel das relações humanas. No elenco, Nas-
tassja Kinski, Robert Mitchum. John Savage e
Keith Carradine dão corpo a personagens sem-
pre fascinantes.
CARMEN DE OODARD (Prénom Carmen), de
Jean-Luc Godard. Com Maruschka Detmers.
Jacques Bonnaffe, Myriein Roussel e Christo-
phe Odent. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281):
14h, 18h, lBta. 20h, 22h. (10 anoa).

Depois de procurar o tio Jean, cineasta
aposentado, a pretexto de estar realizando um
documentário, Carmen e sua equipe assaltara
um banco. Durante o tiroteio. Carmen conhece
o policial José. Os dois se apaixonam e resol-
vem fugir juntos. Mas este amor terá um fim
trágico.
|-K UM HOMEM. UMA MULHER, UMA NOITE

(Clair de Femme). de Costa-Gavras. Cora
Yves Montand. Romy Schneider. Romolo Valli,
Lila Kedrova e Heinz Bennont. Jóia (Av. Copa-
cabana, 080): 14h, 16h, 18h, 20h, 221l. (14
anos).

Um homem encontra por acaso uma mulher
e o encontro mostra-se revelador para os dois.
Ambos estão passando por um momento dificil,
defrontando-se com a morte de pessoas queri-
das. Ele, com o suicídio da mulher e ela, com a
morte acidental da filha. Produção francesa.
¦ Costa-Gavras — responsável por filmes aber-
tamente políticos como Z ou A Confissão —
realiza uma obra de vôo existencial. Yves Mon-
tand e Romy Schneider apresentam pungentesdesempenhos como suas angustiadas persona-
gens.
IR VOLTAR (Partir Revenir), de Claude Le-
louch. Com Annie Girardot, Jean-Louis Trin-
tignant, Richard Anconina, Evelyne Bouix,
Michel Piccoll e Françoise Fabian. Ópera-1
(Praia de Botafogo, 340 — 266-2545): I4h, 16h,
18h, 20h, 22h. (Livre).A história de duas famílias no pós-guerra,centrada principalmente sobre uma mulher de
descendência judaica, que foi e voltou de um
campo de concentração. Através dessa história,
o filme mostra a depressão coletiva que percor-reu a Europa depois que a guerra acabou.
Produção francesa.
ROCK E8TRELA (Brasileiro), de Lael Rodri-
gues. Com Diogo Vilela, Malu Mader, Vera
Mossa, Léo Jaime, Guiherme Karam, Andréa
Beltrão e Tim Rescala. Palácio (Campo Grande):
15h, 18h50min, I8h40min, 20h30min. 6a fei-
ra, somente às 18h40min, 20h30min. Bristol
(Av. Ministro Edgar Romero, 460 -— 391-4822),
Coper-Tijuoa (Rua Conde de Bonfim, 615): 15h,
17h, 19h, 21h (10 anos).

Um jovem estudante de música clássica,
que mora em Buenos Aires, vem ao Brasil para
prestar exames e fica hospedado na casa de um
primo, líder de uma banda de rock. Aos poucos,ele vai conhecendo novos amigos e novos sons
que mudam completamente sua vida pacata,transformando-o num aflcoionado por rook
and roll.
TEEN WOLF — O GAROTO DO FUTURO/LOBO
ADOLESCENTE (Teen Wolf), de Rod Daniel.
Com Michael J. Fox, Scott Paulin, Jerry Lovine.
Lorie Griffin e James Hampton. Brunl-Méier
(Av Amaro Cavalcante. 105 — 591-27460
14h30m, 16hl0m. 17h50m, 19h30m, 21hl0m.
(Livre).Um adolescente leva uma vida normal na
escola, com os amigos, namoradas e jogandobasquete no time da escola Até que um dia,
durante uma partida, ele percebe que seu corpo
começa a sofrer modificações, acabando portransformar se em um lobisomem Virando o
herói da partida e do time. ele fica em dúvida se
deve ou não assumir a nova identidade Produ-
ção inglesa

VÍDEO

A erótica

Madonna

Luiz Antônio Mello

Deslizar 
pelos igara-

pés eróticos de Madon-
na, com candirus e tudo o
mais, pode ser uma boa op-
ção para vídeo neste sacro
fim de semana. A cantora tta-
lo-americana vai estar exi-
bindo todo o seu potencial de
voz e, acima de tudo, as par-
tes exibiveis de sua inconso-
lável e estarrecedora emba-
lagem, na Sala Cândido Men-
des, que tem registrado coe-
rentissimos recordes de au-
diència. Afinal, a musa da
puberdade mundial aparece
durante duas horas cantan-
do coisas que ninguém quer
ouvir, mas praticando a mais
terrível e insuportável tortu-
ra ao encenar rebolados, ca-
ras e bocas capazes de levar
qualquer ave ou mamífero a
devorar macieiras inteiras
no paraíso.

O vídeo se baseia nisso, ob-
viamente. Madonna é filha le-
gitima da chamada geração
MTV, e só explodiu mundial-
mente porque fez os ingleses
lamberem os calcanhares
dessa devastadora mulher,

que, apenas com 114 de sua
barriga à mostra, transfor-
mou o Live Aid no maior tem-
pio de devaneios pornós de
que se tem notícia. Via sa/éli-
te para o mundo inteiro, Ma-
donna entornou pauzinhos
de japoneses provocou fo-
gueiras de alcoráo no Irã e se
esparramou na sempre ani-
mada línqua do brasileiro.
Por isso, não procedem as
acusações de que a Sala Cãn-
dido Mendes anda cheia de
tarados. Há urros, há gemi-
dos, há tudo o que um homem
normal, pegado em flagrante,
faz. O video que está passan-
do na Sala mostra a última
toumée americana desta mu-
lher, que durante 120 minutos
transforma o microfone num
confessionário, o palco em
purgatório e a platéia num
inferno. Ao vivo, suando so-
bre a cumplicidade dos cruci-
fixos de prata, Madonna se
torna indiscutível e qualquer
comentário negativo cai, au-
tomaticamente, no ridículo.
Esta mulher é a prova, con-
creta, de que americano faz
muita besteira, mas em maté-
ria de marketing são craques
e absolutos. Afinal, pintaram
Michael Jackson de branco,
transformaram-no em lobiso-
mem e o jogaram nas nuvens;
imaginem o que podem fazer
com a beleza natural de Ma-
donna. Cantar vira atividade
terciária, a essas alturas.

pK. QUANTO MAIS QUENTE MELHOR (Some
Like it Hot), de Bllly Wildor. Com Marilyn

Monroe. Tony Curtis e Jack Lommon. Ópera-2
(Praia do Botafogo. 340 — 268-2545): 14h. 16h.
18h, 20h. 22h Tijuca-Palace-1 (Rua Conde de
Bonfim. 214-228-4610): 18h, 17h, 19h. 21h
(14 anos).

Produção americana em preto e branco
Clássico da comédia americana com Tony
Curtis e Jack Lommon disfarçando-se de tra-
vestia para integrar uma orquestra feminina e
escapar à ira dos gangsters de Chicago, década
de 20.
¦ Com grande dose de humor o ironia, Bllly
Wilder trafega pelo mundo dos gangatera, brin-
ca com troca de identidades e oferece extraordi-
nários desempenhos de Jack Lemmon e Mari-
lyn Monroe. Cercados por uma ótima trilha
sonora, em um filme que sobrevive muito bom
ao passar dos anos.
ANJOS DE CARA SUJA (AligelB With Dirty
Face), de Michael Curtis Com James Cagney.
Pat 0'Brlen, Ann Sheridan, Humphrey Bogart
e George Banoroft. Paissandu (Rua Senador
Vergueiro, 35 — 265-4053): 14h30m, 16h20m,
18hl0m, 20h. 21h50m (10 anos)

Dois jovens saem de um bairro pobre de
Nova Iorque seguindo carreiras completamen-
te diferentes: um torna-se padre e o outro
gangster. Depois de cumprir pena num refor-
matório, o gangster volta ao bairro e torna-se
lider de um bando de garotos desocupados,
sendo perseguido pelo antigo companheiro,
hoje padre, que não concorda com sua influèn-
cia sobre ob jovens. Produção americana do
1938, em preto e branco.

A TE8TEMUNHA (Witness), de Peter Wier
Com Harrison Ford, Kelly McGillis. Jo8ef

Sommer. Lukas Haas. Jan Rúbea e Alexantlor
Gudonov. Largo do Maohado-2 (Largo do Ma-
chado. 29 — 205-0845) lSh, 17hl0min.
10h2Omin. 21h30min. Rlo-Sul (Rua Marquês
de Sào Vicente. 52 — 271-4532); I4h40min.
16h50min. lBh. 21hl0min. Até quarta. (18
anos)

Em visita à cidade de Baltimore. EUA. cm
companhia da mãe. Samuel. 8 anos. é testemu-
nha do assassinato de um policial. Com a ajuda
do capitão de polícia, John Bock. o garoto parte
para o reconhecimento dos envolvidos Mas,
para surpresa do policial o menino vé no chefe
da divisão do Departamento de Narcoticos um
dos assassinos Produção americana. Oscar

Comédia sobre adultério. Utn mando tido
como exemplar fica completamente louco ao
conhecer ao acaso uma modelo lindíssima
Conquistador essa mulher passa a ser uma
obsessão, mesmo que tenha de passar por uma
serie de cômicas dificuldades Produção ameri-
cana baseada no filme O Doce Perfume do
Adultério, de Yves Robert.
FORÇA SINISTRA (Lifeforce). de Tobe Hooper
Com Stcvo Railsback. Petfr Firth. Franck Fin-
lay. Nicholas Bali e Mathilda May Oaumont-
Cate te (Rua do Catete. 228 — 205-7194). 15h.
17h, 19h. 21h (16 anos)

Ficção científica com terror Uma missão
anglo-americana parte numa nave a fim de
explorar o cometa Halley mas. ao atravessar a
faixa de energia do cometa, encontra um estra-
nho objetó que contém formas humanóides em
sarcófagos de cristal Produção americana
COCOON (Cocoon). de Ron Howard. Com Don
Ameche. Wilford Brimley. HumeCronyn. Briau
Dennehy, Jack Oilford. Stove Quttenburgj Tah-
iiee Welch e Tyrone Powur Jr Art-
Casashopping-3 (Av. Alvorada. Via 1 lm 2 150

 325-0746): 14h30min, 16h40min.
18h50min. 21h (Livre)

Filme de ficção cientifica. Um grupo de
extraterrestre vem à Terra para recuperar al-
guns seres de seu planeta, guardados em casu-
los (oocoons) no fundo do mar. Os casulos
recuperados vão para uma piscina, vizinha a
uma clínica geriátrica, e logo os velhinhos
descobrem que sua água tem uma energia
especial funcionando como fonte da eterna ju-
ventude. Produção americana. Ganhador de
dois Oscar, melhor ator coadjuvante (Don Ame-
che) e melhores efeitos visuais
FEITIÇO DE ÁQU1LA (Kady Hawkel, de Ri-
chard Donner. Com Matthew Broderick. Mi-
chelle Pfeiffer. Leo McKern. John Wood e Ken
Hutchison Coral (Praia de Botafogo. 316) 14h.
16h. lSh. 20h. 22h. (Lavre).

Uma história de amor passada na Idade
Media, época dc magias e aventuras O Bispo de
Aquila. para se vingar da mulher que o despre-
zara. transforma-a em um falcão e ao seu ama
do em um lobo Assim amaldiçoados eles nunca
podiam encontrar-se. mas. para quebrar o feti
ço. contam com a ajuda de um ladrão fugitivo
da prisão. Produção inglesa.
CASA DE BONECAS IA Doirs House de Jo
seph Losey.. Com Jane Fonda. Edwurd Fox
Trevor Howard. Dtílphine Seyring e Uavid War-

nor. Cineclub») Estação Botafogo (Rua Vnlu r,tá-
rios da Pátria. 88 — 286 6140): amanha e
domingo, ãs 16h. 18h,20h,22h 2'1 o 3<l, aa 2üh,
22h. (14 anos).

Drama extraído da peça homônima do Hen-
nk IbHen Uma mulher, precisando de dinheiro
para viajar á Itália e tentar a cura do marido,
falsifica a assinatura do pai. já falecido, para
conseguir um empréstimo Anos rnais tarde,
descoberta a falsificaçao, ela passa a ser chajv
tageíida. Produção inglesa.

DRIVE-IN
MÚSICA E LÁORIMAS (The Olonn Mlllor Sto-
ry), de Anthony Mann. Com James Stewart,
June Allyson. Henry Morgan, Charles Drake,
George Tobias e Borton MacLane. Lagoa Drive-
In(Av. Borges de Medeiros. 1.426—274-7909):
20h30m. 22h30m. Até quarta (Livre).

A biografia de Glenn Millor, o maior regon
te de orquestras da década de 40: o início difícil
na carreira de músico, sua vida com a esposa, o
sucesso como lider da orquestra ate sua miate
riosa morta. Produção americana
¦ Belo exemplo das cinebiogTafias dos anos
50, para contar a trajetória do band-leader
Glenn Miller. o diretor Anthony Mann cria uma
sensível mise-en-scéne e estabelece notável
cumplicidade com James Stewart. Iinbatível em
sua personificação de Miller.

MATINÊS
SESSÃO COCA-COLA — O Mundo Fantáatico de
Oz  Lagoa Drive-In. amanha e domingo, as
18h30min (Livre)

VIDEO
VIDEO-BAR — Âs 20h. II Delitto Matteotti. de
Flon.-stano Vancini. com Mario Adorf e Franco
Nero as 22h Crepúsculo de Cubamo, vídeo-
carta de Fernando Gabeira. As 22hl5min.: Sa-
lute to Martin Luther King. homenagem dos
músicos americanos a Martin Luther King As
23h30min. Verão na Serra, video carta dc Fer-
nando Gabeira. A meia-noite Archive. com o
Bauhaus. Hoje, no TV Bar Club, Rua Teresa
Guimarães, 92
VtDEO-BAR — As 20h Rudy Bny. com n The
Clash. As 21 h45min mMendigo do Rio, video-
carta de Fernando Gabeirra As 22h Far East
and Far Out, com o Style Council As
23h30min Barracos da Cidade, video-carta de
Fernando Gabeira. A meia-noite Does Leeman
Belongs Music. com Frank Zappa Amanha, no
TV Bar Club. Rua Teresa Guimarães, 92.
VÍDEOS NO ESPAÇO PRÓ VÍDEO — As
18h30min Emerson Lake and Palmer. ehow
em 1/jndres e Jean-Luc Pomy. show em Sao
Paulo, em 85 As 20h Blade Runncr •-Caçador
de Andróidea. com Harrison Ford e Sean
Young. Hoje, amanhã e domingo, no Espaço
Pró-Vídeo, Estrada dos Três Rios, 90 — sala
336
VÍDEO NO NOITES — Exibição de Seriou»
Moonlight. com David Bowie e The Mao Who
Make the Muaic. com Devo. Hoje e amanhã, às
22h, no Noites Cariocas. Av. Pasteur. 520 —
Morro da Urca
VÍDEOS NO GIG — Hoje, às 22h. Alchemy. com
Dire Straits. Amanha, as 22h Jamcn Taylor in
Concert Domingo, às 22h Sinchronicity, com
Poliee. No GIO Saladas, Rua General San Mar
tin, 629
VÍDEO-SHOW — Virgin Tour excursão da can-
tora Madonna pelos Estados Unidos Do 3a a
domingo, às 15h, 16h30min. 18h, 10h30min,
21h, 22h30min 6a e sabado. também a meia-
noite, na Sala de Vídeo Cândido Mendes. Rua
Joana Angélica. 63.
HALLEY, MA TRAJETÓRIA DA HUMANIDA-
DE — Documentário audiovisual em multivi-
são de Peter MUko, com informes ao vivo das
missões espaciais que estudam o cometa. PLa-
netárlo' da Oávea. Av Padre Leonel Franca,
240. De 3a a domingo, às 20h30rnin e
2th30min. Sexta e domingo, matinês, às 16h.
Ate dia 27 de abril
VÍDEOS NO METRO POLIS — Exibição do vi-
deos com Tears for Fears. Poliee e The Cars. De
5» a domingo, as 22h. no Metropolis, Estrada
do Joa, 150.
VIDEO NO MANHATTAN — Hoje e amanhã, as
22h Tina Turner e Lionel Ritchie Domingo, as
15h Leo Jaime e RPM. No Manhattan, Av,
Menezes Cortes, 3.020.

EXTRA
QUERELLE (Quereile). de Rainer Wemer Fass-
binder Com Jeanne Moreau. Brad Davis, Fran-
co Nero. Laurent Malet e Nadja Brunkhorst
Hoje e amanhã, à meia-noite, no Cândido Men-
des. Rua Joana Angélica. 63 (18 anos).

Adaptação do romance de Jean Ger.et, Que-
relle de Brest. O filme conta a história de
Quereile. o marinheiro, e do seu poder de
fascinar e seduzir. Apaixonado por si mesmo e
com a ambigüidade de um anjo externainador.
ele e capaz de atrair a morte sobre os quais ele
se envolve Produção franco-alemà

NITERÓI
ARTE-UFF — Rei David. com Richard Gero As
15h. 17hl0min. I9h20min. 21h30min (14
anos). Cora som dolby-stereo Ate domingo
Sessão especial Viagens Alucinantes, com Wil-
liam Hurt. Hoje. à meia-noite (18 anos).
CENTER (711-6909) — O Beijo da Mulher Ara-
nha, com William Hurt Às 13h. lõhlOmin.
17h20min, 19h30min. 21h40min. (16 anos).
Até domingo
VTOTDSOR (717-6289) — Agnes dc Deus. com
Anne Bancroft Ás 15h, 17h. 19h. 21h (16
anos) Até domingo.
ICARAI (717-0120) — Entre Dois Amores, com
Robert Redford As I3h. 15h45min,
18n30nnn, 21hl5tnin Com som dolby-otereo.
(Livre). Ate domingo.
CENTRAL (717-0367) — Marcas do Destino.
com Cher As 14IiJOmin. íahiOmin,
18h50min. 21h (14 anosl Até domingo
NTTEROI (717-9322) — O Enigma da Pirâmide.
com Nicholas Rowe As 13h30mln. I5h30min,
17h30nun. 19h30min. 2ih30nun Com som
dolby-stereo (10 anos). Ate domingo.
CINEMA-1 (7 11 -9330) — A Hera do Espanto.
com Chns Sarandon. As 14h. 16h. lSh. 20h.
22h. (.16 anos). Ate domingo
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SEMANA

Este é o vitimo fim de semana para
assistir a Alceu Valença no Canecâo

sexta-feira, 28/3/86 o CADERNO B o 7

mam chamar de Weltmusik ("múslj
ca universal").

SHOW

CAMISA DE VÈNUS — Hliow do conjunto do
ro<ik. Circo Thiiuiy. Cldado Nova. 0" o sáb.. a»
21h30niin; dom., às BOh. IngroasoB a Cz$
30,00. pliitóla; a Ca» 40.00, proforonoial; a Cz»
00,00. proforonoial nobro; ft Cz$ 60,00, cadoira
de pinta: a Cs» 800,00, camarote.
CAVERNA II — Show íIoh RTupos TrAftco Hu-
mano. Rocklvoroa, Phunoral o Bahall_ &in<i
Motaí Domingo, às lOh, na Aimoclaçao dos
Servidora» Civis, ao lado do Canocao Ingros-
sós a Cz$ 20,00.
AZYMUTII — Show do (rrupo formado |»r Ivan
Conti (bateria), Alex Malliulroa (biúxo) o Josó
ítob«)rto Bortrarai (tochidos) Sala Sidnoy Mil-
ior. ltua Araújo Porto Alugru, 80. Do 3" asitb, hu
2lh. InjçroaaoH a Cz$ 20,00. AUí sábado.
pN. ESTAÇÁO DA LUZ — Show com o cantor o
L^compoHitor Alçou Valonça acompanhado
por Paulo Kafaítl ((fuitarra). Joilo Fernando
(guitarra o percussão). Márcio Miranda (tecla-
doa). Luíffi Lagiola (baixo) e Honriquo Cabal
(iMiteria) Canooão. Av. Woncoslau Bnkz, 215
(205-3044) 4" e 5" im 21 h30i 0" e Sllb. Òa 22h30;
dom. às 21h. Ingressos a Cz$ 90.00 (mosa
contrai p/puasoa). Cz$ 70.00 (moaa lateral
p/possoa) o Cz$ 50.00 (arquibancada) Até do-
mintfo.¦ Provando, mais uma voz, sua oxtroma vitali-
dado o o cantor-compositor, om sua primeira
temporada no Canecâo, ó dono absoluto do
oap«;táculo fazendo um doa molhoros shows de
aua carreira. A doslacar também a impccávol
jxiticipíiçào da banda.
MOREIRA DA 8ILVA E MONOOL — Show doa
cantores acompanhados do conjunto. 8ala 8id*
noy Miller. Rua Amújo Porto Alo^ro, 80. De 3ft
a aáb. àa ltíh30m. Ingrroaaoa a Cz$ 20,00.

Teatro Sorrador. Rua Senador Dantas. 13 (220-
B033). Do 4" a dom. im lBhSOmin Ingroasoa a
Cz$ 40.00.
ADORÁVEL ROOÉR1A — Texto o direção do
noRéria, Com KoKórla e ob travoBlis Blalno,
Desiréee AdroiaChmparolli. Teatro Alaska, Av.
Copacabana. 1241 (247-0842). 5" o 0", o dom.,
às 21 haomln; aAb. ãa 221i30min. IngToasos C7.$
00.00 (5". 0" o dom) o Cz$ 00,00 (sáb.) (18 anos).

DESSE JEITO A COÍBA ENTORTA — Texto do
Aldo Calvot o Franoisco Josó Falcão. Diregáo de
Francisco Josó Falcão. Com Carvalhinho. Mlir-
Iene silva, Brono Bonin o outroa. Teatro Rival,
Rua Álvaro Alviin. 33 (240-1130). De ;is a 8B. íib
2111. sáb àa 20h o 22h o dom. àa 18h u 2ih.
IngTossos a Cz$ 50,00.

HUMOR
[>v OITAVO NA PENEIRA — 8how do humo-

rista Chico Aiiíbío. Roteiro de Aniuud Ro-
driffues. O^useppo Guiarone. Benil Síintoa.
Marcos Cosar c Chico Anísio. Direção do For-
nando Pinto. Teatro Casa Orando. Av. Afnínio
de Molo Franco, 290(250-0048). Do 5" a sáb . às
21 h30min e dom. àa 20h. Ingroaaoa, Cz$ 60,00
(5a o dom ) o Cz$ 70,00 (0" e sáb.).
¦ Com cate espetáculo, ooitavo do auacarreim
conforme o próprio título aaBinala. Chico Any-
aio mostra, mais uma voz, que é um dos nossos
melhores humoriataa. Moamo abuaando de an-
tifíJis piadas que ao revelam sempre novaa na
voz e na preaença deste brilhante contador de
hiato rias
O PERU DA FE8TA — Texto de Laurette Ouz-
zardi. Com os comediantes Coatinha o Laurette
Guzzardi. Teatro do 8osc do S. João do Moritl,
Rua Tenente Manoel Alvarenga Ribeiro, 66
(756-4615). De 5a a dom, àa 20h30min. Ingros-
sos a Cz$ 30,00 e Cz$ 15,00, comerciários.
SEROIO RABELLO — O NOVO HUMOR —
Espetáculo do humorista. Teatro da Lagoa. Av.
Borges de Medeiros. 1426 (274-7990). De 5ft, às
21 h.30min; 6ft e sáb, às 22h; dom., àa 20h.
Ingressos a Cz$ 70.00. (16 anos).
pK DERCY GONÇALVES — Show com a hu-
*S inoriata. Participação eajxicial do Lui8 Car-
loa Braga Direção do Mário Wilson. Asa Bran-
ca. Av. Mem de Sá, 17(252-4428). De 4» a dom.
às 23h. lngreasoa aCz$ 100.00 (6a. 3áb. e veap.
de feriado) e Cz$ 70.00 (4a. 5a e dom).
¦ Irreverente e talentosa como sempre, a atriz
reprisa o espetáculo já apresenUido ano passa-
do no Canecâo. Mas como ela não se prende a
direáo ou texto cada noite podo oferecer um
novo show. sempre bom vindo numa artista da
sua qualidade.
DESCULPEM A NOSSA FILHA... PERDÀO A
NOSSA FALHA — Texto, direção e interpreta-
çao do humorista Geraldo Alves. Teatro do
Ibam. Lgo do Ibam. 1 (280-8022). 5a o a", às
21h30min; aáb, àa 20h e 22h e dom, as 181) e
20h30min. Ingressos 5a e dom. a Cz$ 40,00. 6a
e sáb a Cz$ 60.00.

TURÍSTICOS
GOLDEN RIO — Show musical com a cantora
Watusl o o ator Orando Otólo à fronte do um
elenco do bailarinos. DiroçAo do Maurício Shor-
man. Coreografia Juan Cario Berardl. Orques-
tra do maestro Oulo de Moraes. Sc ala-Rio, Av.
Afránio do Molo Franco, 296 (239-4448). Do 2a
a dom, àa 23h. Couvert a Cz$ 200,00.
OBA OBA BRASIL — Show com Dora. Olavo
Sargontolli, Olória Cristal, Iracema com a or-
quostra do maestro índio o As Mulatas Que Não
Eatào no Mapa. Miisioa ao vivo para dançar a
partir daa 20h30mln. com aorviço do roBtau-
rant«. Show, àa 23h Oba Oba, Rua Humaitá,
1 10 (286-9848), Couvert a Cz$ 150.00.

GAFIEIRA
ESTUDANTINA MUSICAL — Prognimiujao 4".
Orquestra Tabajara do Sevorino Araújo; 5a.
Orquestra de Waldlr Calmon; 0a e sáb, Orques-
tra Rio Antigo. 5a e 6a. às 22h e 6a o sáb, àa 23h.
Ingressos 4a a Cz$ 20.00 o do 5a a sáb a Cz$
20.00. homem o Cz$ 15.00, mulher, Ptja Tira-
dontea. 70/1° (232-1140).
DOMINOUEIRA VOADORA — Baile-show com
a Orquestra Tabajara e apresontaç?lo da Acado-
mia do Mestre Raimundo. Domingo, as 22h, no
Circo Voador. Lapa. Ingressos a Cz$ 25,00.

REVISTAS
HALLEY — O COMETA DAS BONECAS —
Show dos travestis Alex Mattos. Walter Costa,
Milla Shineider e outros. Texto e direção de
Brigitte Blair. Teatro Brigitte Blair, Rua Mi-
guol Lemos, 51 (521-2955). De 4a a dom. às
21hl5min. Ingressos a Cz$ 40.00.
DANÇANDO NA AMIZADE (ELE E SEUS DOIS
MARIDOS) — Com Alex Mattos, Jorge Lafond,
Solange Mascarenhas. João Avelino o outros.

KARAOKE
KARAOKÉ CARIOCA — Do 3a a 5a, ás 21 h, li" o
sábado às lOh. daa 20h, com animoçáo do
Marcos Cinolli. Ingressos aCz$ 20,00. Eclipso
Bar. Rua Xavier da Silveira, 112 (255-3320).
FESTA DO KARIOKÉ — Do 2a a aáb. a partir
das 22h, no andar térreo, múaioa ao vivo, pista
de dança o animação do ator Mário Jorge.
Couvert 5a a Cz$ 40,00 e 8a, Báb. e vésp de
foriado a Cz$ 50,00. Rua Cupertino Duráo. 173
(274-4145).
CANJA — De dom a 5a. às 20h30min; 6a e sáb,
as 20h. karaokè, onde o cliente canta acompa-
nhado do play-baeka ou doa músicos Arnaldo
Martírio/, (piano) e Aloir (violão). Apresentação
dos cantores Ernesto Pires e Mario Jorge. De
dom. a 5a a Cz$ 50,00 (consumação); 6a e sáb. a
Cz$ 70,00 (consumação). Av. Ataulfo de Paiva,
375 (511-0484).
TEATROKÊ E CIA — Karaokè com Maria Pom-
peu, Marcos Toledo, Eliane Ma.la, Mario Maia o
outros. De 5a a sáb, às 22h, na Vogue, Rua
Cupertino Durão. 173 (274-4145). Couvert 5a a
Cz$ 40,00 6a. sáb e véspera de foriado a Cz$
50.00.
CHAMPAGNE — Programação: do 3a a 5a, ka-
raokè com o grupo Asa Delta; 6a e sáb, karaokè
com o Quarto Crescente; 4a e cora grupo Vozes
do Champagne. Couvert 3a o 5a aCz$ 20,00; 6a e
sáb a Cz$ 30,00; 4a e dom a Cz$ 25,00 Rua
Siqueira Campos, 225. (255-7341).
ARCO DA VELHA — Karaokè apresentação de
Fernando Carvalho. 6a o sáb, àa 22h, na Pça.
Mal. Câmara. 132 (252-0844). Som couvert.
som consumação.
BOTANIC A TODO PIQUE — Mímicas, improvi-
sos sketchea teatrais e música, apresentação de
Loila Miccolis. 6a e sáb, àa 22h, no Botanic, Rua
Pacheco Leão. 70 (294-7448). Couvert a Cz$
20.00 o consumação a Cz$ 20,00.

VOCÊ QUEM SABE — ProÉTraniaçao: II". Sérgio
Hjikí o Marcos Zaninl (vôzos e violões), «jib.
Vànida Santos o Miiifuila (violão o porcusBáo)
Sempre, às 21h. Rua Baráo de Vassouras. 14h.
Vila Isabel.
AZZURRA — Pagode o samba com Álvaro o iui
cantoras Tloneteo Sílvia Paulista, sáb o dom. àa
12h, na Rua Gomou Carneiro. 112 (287-0245).
Sem oouvert, aem conaumaçào.
SERE8TA — DANÇANTE — Sábado, a partirdaa 22h, soreata e karaokè com os oantorea
Carlos Ribeiro, EUnoto o Ròmulo de Aloncar.
Ingressos a Cz$ 20,00 Rua da Lapa, 86 (242-
2240)
¦-N. PEOPLE — Programação: Do 2a a sáb , às
S"^ 20h30min. piano-bar com Athlo Bell; 2a às
22h30min, o planiota João Donato; 3a às
22h30mln, comoGrupoFriond8;de4aàsáb. tia
22h30min, o cantor e compositor Paulinho da
Viola acompanhado do Cosar Faria (violão),
Dininho (baixo), Colsinho e Cabollnho (ritmo) e
Hercúlea (batoria), o à 1 h da manhã com Marito
(violão); dom. às 22h30min o Grupo Torra Mo-
lhada; do dom. a 3a à lh da manhA Bllly John
(violão o voz). Av. Bartolomeu Mitre, 370 (294-
0547), Couvert a partir daa 22h30min, 2a a 5a a
Cz$ 60,00, 6a a dom a Cz$ 75,00. No bar de 2a a
5a a Cz$ 50,00; 6a a dom a Cz$ 60,00.
¦ Há quase quatro anos fora doa palcos do Rio,
essa é uma rara ocasião para o reencontro com
ob refinados sambas^ de Paulinho da Viola.
Revivondo antigos sucessos, ele so oxibe om
grande forma, no ahow que conta ainda com
um regional da melhor qualidade.
BOTBCOTECO — De dom a 4a, àa 22h30min,
ahow Bole Bole na Vila, com João Roborto
Kelly. Raul de BarrOB. Reny do Oliveira o Zé
Katimba De 5a a sáb. às 24h. Wilson Slmonal.
Cada show a Cz$ ÍOO.OO Av. 28 do Setembro.
205 (228-1087).
WALESKA EM ALTO ASTRAL — Show da
cantora acompanhada do conjunto do 2a a aáb,
a partir das 23h. Do 3a a sáb. às 21 h, Fernando
(piano). Paulo Russo (baixo) e Maria Alice (vo-
cal). Lomo Pub, Leme Palato Hotel, Av. Atlãnti-
ca. 006 (275 8080) Couvert do 2a a 0a a Cz$
50.00 e 0a o Báb a Cz$ 70,00 Consumação 0a o
sáb a Cz$ 15,00.
O VIRO DA IPIRANGA — Programação: 3a
Claudia Savaget (voz); 4" o o", Jogo do Cintura;
6a e sáb, às 23h. John Wosley (cantor) 6a o sáb.,
às 24h. Raposo (percuaaão), Kleber Mattos (vlo-
lào) e Gilberto (voz); dom. a banda Impávido
Colosso; 2a chorinho com Dirceu Leite e o
regional Choro Só. 2a o domin, às 22h; de 3a
sáb.. àa 23h. Couvert de 2a a 4a a Cz$ 20,00 e de
6a a dom. a Cz$ 30,00. Consumação dom. a Cz$
30,00. Rua Ipiranga, 54 (225-4762)
CALÍGOLA — Diariamonto, a partir das
21hl5mln, ob conjuntoa doa pianistas Giocon-
da, Ubíratan Mendes o Chico Botolho e as
cantoras Ana Iaaura o Ligia Drummond. Parti-
Cipação de Bebeto do Tamba Trio baixo, flauta o
voz. Couvert a Cz$ 50,00. Consumação a Cz$
150,00. Ao lado. discoteca diariamente a partir
daa 22h, com os discotecários Bernard de Cas-
tejá o Marcelo Maia. Consumação de dom a 5a a
Cz$ 100.00 e 0a e aáb a Cz$ 200,00. Rua
Prudente do Morais, 129 (287-1369).
rN. SIVUCA E RILDO HORA —Show do sanfo-

neiro e do gaitiata acompanhados de con-

CASAS NOTURNAS
HARRV8 BAR — Programação: de 2a a 5a. o
cantor Albert Gino, diariamente os pianistasNazareth o Marinho. Sempre, às 21h. Couvert à
Cz$ 35,00. Av. Bartolomeu Mitre, 450 (259-
4043).

junto. Un Deux Trols, Rua Bartolomeu Mitre.
123 (230-0108). De 3a a dom, às 23h, Ingreaaoa
a Cz$ 100.00. Até domingo.¦ A reunião dos dois exímloa (o clichò ó Inevltá-
vel) instrumontlataa oferece um doa melhores
espetáculos do gênero já exibido nos palcos do
Rio. Realizando um show essencialmente bra-
sileiro, é um dos melhores programas da tem-
porada.
SOY EL TANGO — Show do cantor Perez More-
no acompanhado de Ublrajara Silva (bando-
neon) e os dançarinos Angela e Jorge Paulo.
Música para dançar o cantor Walter David e
conjunto. De 5a a sáb, às 22h, no Jlrau, Rua
Siqueira Campoa, 12 (205-5884). Couvert 5" a
Cz$ 70,00 e 6a. sáb e véspera de feriado a Cz$
100.00. Conaumaçào 5a a Cz$ 70,00 e 8a, sáb o
véspera de feriado a Cz$ 100.00.
JOÃO NOOUEIRA — O cantor e compositor
apresenta o show De Amor é Bom. 6a e sáb, às
23h, no Clube do Samba, Estrada da Barra da
Tijuca, 85 (399-0802). Ingressos a Cz$ 50,00.
Até sábado.
AMIGO FRITZ — Programação: 4a, Canto Nos-
so; 0a a sáb, Cadinhos Cor das Águas (cantor);
dom, o cantor Coelháo. Sempre, às 22h. Ingres-
soa 4a, 5a e dom a Cz$ 20,00; 8a e sáb a Cz$
25,00. Rua Baráo da Torre, 472 (267-4347).
BARBAS — Programçào: 4a, Noite Nordestina
com Mirabó e os convidados Geraldo Azevedo e
Manassés. 5a karaokè Trem da Alegria com
apresentação de Badu; 6a e sáb., o compositor
Jorge Aragão. 4a e 5a, às 22h e 6a o sáb., às 23h.

Ingressos 4a, 6a o sáb a Cz$ 30.00 o 5a a Cz$
20.00. Rua Álvaro Ramo8, 408 (541-8396).
BECO DA PIMENTA — Programação 2". roda
do Bamba com Oeorgotte e grupo Chega Maia.
3a, choro com grupo Romoloxo; 4B o cantor
Aurélio Bender. 5a, Trio do Janoiro; 6a o aáb.. o
sambista Zé Catimba. De 2a a 4a, às 21 h; do 5a a
Báb., lis 22h30min. Couvert 2a a Cz$ 15,00. de
3a a 5a a Cz$ 20,00 e 6a o sáb a Cz$ 25,00. Rua
Real Grandeza, 176 (266-5746).
JAZZMANIA — Programação: 2a. baile-show
com a Rio Jazz Orchostra; 3a o 4aa. banda
Retoque; 5a a sáb., Nivaldo Omolaa (sax). Sem-
pre. às 22h30min. Couvert a Cz$ 40.00 (do 2a a
4a) o Cz$ 60.00 (5a a sáb ). Consumação a Cz$
60,00. Av. Rainha Elizaboth, 769 (227-2447).
8TUDIO MISTURA FINA — Programação. 3a e
4a, Toca Delainaro (teclado) e Wagnor (baixo);
do 5a a sáb. Sentimento Urbano, grupo liderado
por Duda Anízio; dom, Trio do Janoiro Sempre,
às 23h. Couvert e conaumaçào de 3a a 5aodorn a
Cz® 30,00; 0a o sáb a Cz$ 4 1,00 Rua Oarcia
D'Ávila, 15 (200-9394).
CANTO DA BOCA — Programação: 3a, Novos
Cariocaa; 4a, choro com Paulão Sete Cordas o
Ignôs do Cavaquinho; 6a, Prirnaa o Bordões; sáb
grupo cristais Sim; dom. Jazz Latino Tropical
com Barrozinho (trompeto). 3a o 4a. às
21 h30min; do 6a a dom. às 22h. IngressoB a Cz$
25.00. Rua Aarào Reis, 20 (232-1999).
BUFFALO ORILL— Programação: 2". 3a edo 5"
a sáb às 21 h30min Alberto Arantes (piano); 4a o
0a, àa 22h30min, Bllly John (cantor). Couvert a
Cz$ 25.00. Rua Rita Ludolf, 47 (274-4848).
CLUBE 1 — Diariamente a partir das 22h. o
pianista Ribamar, as cantoras Liliane e An-
drea; além de Silvio Gornea (piano) o Luca
(contrabaixo). Todaa aa 3aa. conjunto Cor o
Canto. Todaa aa 5aa o cantor Fred Solaro. Cou-
vert 2a. 4a e dom a Cz$ 30,00; 3a, 5a. 0a o sáb a
Cz$ 40,00. Consumação aCz$ 80,00. Rua Paul
Redfom. 40 (200-3148).
LE7T IT BE — Programação: 3a, Tony Assis; 4a,
WersB; 5a Alcatraz; 6a o sáb. A Trilha; dom,
Rodnoy Mariano. De 3" a 5a o dom. as 22h o o" o
sáb, às23h. Ingressos 3a o 4a a Cz$ 18,00. de 5a
a sáb a Cz$ 30.00 e dom a Cz$ 20,00 Rua
Siqueira Campos. 206.
ANA MAZZOTI — Show da cantora o pianistacom a participação do Romildo(bateria). De 5a a
sáb.. às 23h30min, no Pitéu. Rua Professor
Forreira da Rosa, 130. Barra. Couvert a Cz$
25,00.
ALÔ ALÔ — Programação: 2a Rio Dixioland
Jazz Band, de 3a a 5a, Bilinho Blanco (plano e
violão); 6a a dom. grupo Idéia Fixa. Show as
23h30min o abro às 21h, Paulo Maurício (pia-
no). Couvert do 2a a sáb, a Cz$ 80,00 e dom a
Cz$ 60,00. Rua Barão da Torro, 368(521-1460).
PAQODE SÓ NA LENHA Programação %as
20h. Cia de Choro; 6a e sáb, ás 23h, Marco
Antônio (cavaquinho) e grupo. Couvert a Cz$
20.00. Rua Sacopà, 250 (228-0205).
MARIA MARIA — Programação: 5a, %as
21h30min o 6a, às 3h, o cantor Donizetti Para-
n5a; 6a, às 19h, pagode com Madeira de Loi;
sáb.. às 22h30min, a cantora Ruth Rios e
grupo. Couvert sáb. a Cz$ 20,00. Rua Barão de
Itambl. 73 (051-1395).
CAFÉ NICE — Música para dançar com a banda
da casa, de 2a a sáb., a partir das 19h. Coivert
de 2a a 5a e sáb a Cz$ 30,00; 6a e véspera do
feriado a Cz$ 40,00. Av. Rio Branco. 277 (240-
0499).
BAMBINO lyORO — Programação: 2a a 4a. aa
2lh, Pagode do Karaokè animado por Alceu
Maia. 5a a sáb, Manuel da Conceição, Alceu
Maia. Sá Moraes e Marcelo Miranda. Sempre, às
2lh30min. Sem oouvert, Rua Real Grandeza,
238.
PINHEIRÁO — Programação: 5a. às 21h, Noite
Romântica, com os cantores Marcelo Becker,
Lilian e Denis Garcia; sáb, às 23h, o cantor
Marcelo Becker. Rua Antônio Baaílio, 114
(208-8297). Couvert a Cz$ 15,00.
LOBBY BAR — Diariamente das 19h30min aa
23h30min, as pianistas Eliane Salek e Maria
Zélia. Hotel Intercontinental, Av. Prefeito Men-
des de Morais, 222 (322-2200).
OIG SALADAS — Programação: de 5a a sáb.,
Tavio Bonfà(ovation e voz); dom., instrumental
com Girafa e grupo. Sempre às 22h. Couvert de
5a a sáb. a CzS 30,00 e dom. a Cz$ 20,00. Av.
Oal. San Martin. 820 (294-3045).
MARCOS RESENDE — Show do tecladista e
quarteto. 6a e aáb, àa 22h30min. Sem couvert.
De 2a a 4a, às 22h, conjunto Fogueira Três. A
partir das 18h, conjunto de Yta Moreno (vio-
lào). Sem couvert. Hotel Meridien. Av. Atlãnti-
ca. 1020 (275-1122).

METRÓPOLIB — Programarão: 4a, Dr Silvana
o Cia. 5a Orafite; 6a e sáb Garotos da Rua; dom.
Élida L'astorina o Di Castro Sempre, às 22h
Ingressos do dom a 5a a CzS 25,00, 6" e sáb a
Cz$ 40,00. Estrada do Joá, 150 (322-3911).
MISTURA FINA — Programação 4a, Front; 5a o
dom. som o vídeos; 6a. Terra Molhada, sáb.
Alcatraz. Sempre, às 23h. Ingressos 4a. o do 6a
a dom a CzS 45.00. homem, o Cz$ 30.00. mu-
lhor; 5a a CzS 30.00. Estrada da Barra da
Tijuca. 1 636 (399-3460)

TTTANIC — Programação: 5a. Alta Tonsào; 6a. e
sáb. Absyntho;dom . Finis Africae A partir das
22h Ingressos 5a e dom a Cr$ 20,00, homem e
Cz$ 10.00, mulher. 8" o sáb a Cz$ 30.00.
homom e CzS 20,00. mulher. Estrada do Joá,
2570 (322-0440).
KTO ABELHA E OS ABÓBORAS SELVAGENS- Show do conjunto sábado, a 1 h da manhã, no
Noites Cariocas, Av Pasteur, 520 A partir das
22h. vídeos, dança o karaokè As 2h da manhã
Anarchia Ingrossos a CzS 50,00.

RADIO
JORNAL DO BRASIL

AM 940KHZ
JBI — Jornal do Brasil Informa — de 2a a 6a. às
7h30min. 12h30min. 18h30min e OhSOrnin
Noticiário — do 2a a 6a informativo as meias
horas.
Repórter JB — de 2a a dom. Informativo às
horas certas.
Além da Noticia — com VílIaB Bòaa Corroa, as
7h55min, do 2a a 6a
No Mundo — Com William Wiuick. de 2" a 8" aa
8h25min.
Panorama Iochpe — Informativo econômico, de
2a a 6a àa 8h40min.
Na Zona do Agrião — Com João Saldanha, do 2"
a 6a às 9hl0min.
Via Preferencial — Com Colao Franco, de 2" a 0"
às 9h25min.
A Opinião do Touguinhó — Com Oldemário
Touguinhó do 2a a 0a àü 12hor>rnin
Encontro com a Imprensa — Hoje. as 13h.

Durante a entrevista perguntas pelo tel 284-
5599
Bola Dividida —Com SandroMoroira.de 2aa 6a
àa 17h05min.
Arte Final — de 2a a 6a, aa 22h.
Arte Final Jazz — Dom , às 22h

FM ESTÉREO
99,7MHz

HOJE
20h — Reproduções a raio laser: Paixão segun-
do São João, de Bach (soprano Evelyn Lear,
contralto Herta Toeppor. tenorErnst Haefliger.
barítono Hermann Prey. baixo Kieth Engnn.
Coro e Orquestra Bach. de Munique, e Karl
Richter — 128:57), Reproduções convencio-
nais: Suite em fá. op. 33. de Roussel (Munch —
13:55). Sonata de igreja n° 15. em Dó maior, K
328, de Mozart (Kurt e Cochereau — 4 57).
Variações 81nfónlcaa, op. 7B, de Dvorak (Ker
tesz — 23 10).

A bomba

se chama

The Smiths

Luiz Antonio Mello

m Joáoãnho Trinta, que estreou
recentemente no microfone da
Panorama de Nilópolis, não está
mais no cast fixo do programa
Som Na Caixa (hoje às 18h), que
é comandado por Cidinho Cam-
balhota. Joãozinho gravou vá-
rios Hashes que serão espalha-
dos ao longo da programação da
emissora.

À beira da calvície, Álvaro
Luiz Fernandes, supervisor de
promoções da Rádio Cidade-Rio
está às voltas com a execução
do plano promocional deste ano.
A primeira bomba virá quarta-
feira quando voltará ao ar a TV-
Cidade apresentando um con-
certo do The Smiths. Será na
Metrópolis. Quem quiser infor-
mações é só ligar para 264-1029.

David Bowie vai ser um dos 60
nomes que vão desfilar no pro-

grama 102 Decibéis, amanhã às
22h na Rádio Cidade. Desinde-
xado por motivos de viagem,
José Roberto Marr reassume a
produção ao lado de Beto de
Carvalho. Os textos são do locu-
tor que vos fala.

Aqui estão as músicas mais
tocadas esta semana na Transa-
mérica: Cruz e Espada (RPM) e
If Look Good Kill (Heart). Frico-
te, de Luiz Caldas, não teve boa
aceitação do público.

Hoje, às 13h, na Fluminense o
programa Módulo Especial vai
destacar o grupo UB-40.

Bons ventos de leste soprando
na JB-AM. Assumiu o Departa-
mento de Radiojornalismo Car-
los Augusto Drummond. Demo-
crata, competente e do ramo.

A irreverência do 102 Decibéis
poderá ser exportada para São
Paulo, para entrar no ar na 89
FM. Luiz Fernando Maglioca
agitando a questão.

Mais rock: Amanhã no progra-
ma Rock Festival (Rádio 98), as
melhores músicas de 85 segundo
a Rolling Stone Magazine. R.F.
começa às 22h.

Ainda amanhã, às 16h, o pro-
grama Novas Tendências, que é
detonado pela Rádio Estácio,
vai apresentar o álbum solo de
Bryan Setzer, ex-Stray Cats e a
bomba eletrônica do momento,
o Sigue Sigue Sputinick.

DANCETERIAS
APOCALIPSE — Discoteca de 2a a dom., a partir
das 21h. Couvert a CzS 35,00. Recomenda-se
fazer reservas. Hotel Nacional, Av. Nlemeyer,
769 (322-1000 ramal 14).
MANHATTAN — Discoteca, vídeos e gincana
com apresentação de Kiko Fiore. 6a e sáb., às
22h e dom, àa 15h. Ingressos 6a a CzS 30,00,
homem e CzS 15,00 mulher; sáb a CzS 40,00,
homem e CzS 20,00, mulher e dom a CzS 15,00.
Estrada Grajaú-Jacarepaguá, 3020 (392-8757).

MAM, O percussionista brasileiro Naná
Vasconcellos, músicos como John
Cage e Philip Glass, o trompetista
Don Cherry, John McLaughlin e
Paulo Moura são alguns dos cola-
boradores constantes dos projetos
musicais de Berger — que é, ele
mesmo, um exímio vibrafonista de
jazz, e já foi classificado seis vezes
como o melhor do ano pela revista
especializada Down Beat.

Participa também deste work-
shop a parceira e mulher de Berger,
Ingrid Sertso, vocalista e composi-
tora que usa textos e mantras do
Tibete, local onde estudou e onde
teve seu nome mudado para Sertso
(que significa "lago dourado da
compreensão"). Com eles vêm ain-
da dois jovens músicos da área jazz-
funk-rock de Nova Iorque: o bate-
rista Chris Morgan e o baixista Ke-
vin Moore — que formam o grupo
Rhythm Changes.

A oficina terá, como 6 óbvio, um
caráter não-convencional, propor-
cionando troca de experiências, im-
provisações coletivas, prática ins-
trumerital etc. Logo em seguida ao
workshop, Karl Berger e seus par-
ceiros apresentam-se na Sala Ceei-
lia Meireles, dias 12 e 13 de abril. As
inscrições para o workshop, que faz
parte do projeto Música no MAM
(patrocínio Banco Econômico/
JORNAL DO BRASIL), devem ser
feitas no dia 1" de abril, no MAM,
das 9h30min às 17h30min.
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The Smiths: Concerto histórico num supertelão,

quarta-feira.
Promoção da Cidade
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de 
jazz

Foto de Dllmar Cavalher

No

E 2 a 11 de abril, das 14 às
I ¦ 19 horas, o Instituto

Cultural Brasil-Alemanha
estará promovendo, no Museu de
Arte Moderna, uma importante
"oficina de Jazz", dedicada basica-
mente a profissionais da área, com
o músico Karl Berger e o grupo
Rhythm Changes, com participa-
çáo especial de Paulo Moura e Djal-
ma Correia.

Berger nasceu na Alemanha (em
Heidelberg), mas desde 1966 fixou-
se nos Estados Unidos, onde man-
tém uma escola náo-convencional
de música: o Creative Music Stu-
dio. Embora sediado em Woods-
tock, perto de Nova Iorque, o Stu-
dio, na verdade, não é uma escola
fixa, pois Berger e professores por
ele selecionados viajam pelo mun-
do inteiro, divulgando o que costu-

HELP — Música de discoteca a partir das
21h30min. Ingressos a CzS 35,00. homem e
CzS 30.00. mulher; vesperal às 16h CzS 15.00
Av Atlântica. 3432 (521-1296).

Diana Aragão

JSdomíngi

O santiileado final de semana, as atrações
flcam restritas aos shows de curta duração com

. destaque para as últimas apresentações — até
uuiiuiigo — do ótimo espetáculo de Alceu Valença, o
Estação da Luz. No bom trivial valem as apresentações
da cantora, compositora e pianista Ana Mazzotti no
Pitcu no show Que também conta com a participação
do baterista Romildo T.S. Ainda em termos de casas
noturnas vale assinalar as apresentações do sambista Zé
Katimba e grupo, hoje e amanhã, no Beco da Pimenta e
as 150 representações do karaokè Manga Rosa coman-
dado por Luis Sérgio Lima e Silva, criador e diretor de
um estilo todo seu no barato nipônico.

O Jazzmania continua com as apresentações do sem-
pre bom Nivaldo Ornellas atuando no sax e teclados no
show que conta ainda com as participações de Helvius
Villela, Pascoal Meirelles, Jamil Jonaes e Mingo. O
restante da programação é roqueira: Kid Abelha faz
amanhã, no Noites Cariocas, única apresentaçao, antes
de outra reforma que fechará o local por três meses. O
novo do rock certamente ficará desesperado sem seu
nonto de encontro habitual. Em compensaçao, o Titanic
ataca com o Rack-sc quem Puder, apresentando, hoje e
amanhã, o Absyntho, seguido no domingo, do brasilien-
se Finis Africae (inspirado no Nome da Rosa?). O Metro-
polis também agita com rock promovendo, hoje e ama-
nhã, os meninos Garotos da Rua, antes de mostrar, na
próxima semana, o Obina Shock. No mais, é escutar
Waleska mesmo no seu recém-inaugurado Leme Pub
Bar ou tentar um cantinho no bar do People para Ver e
ouvir o Paulinho da Viola. Em tempo: o Camisa de
Vênus retorna ao Rio, hoje e amanhã, no Circo Tihany,
depois de lotar o Noites na semana passada.

MIKONOS — Diariamente, a partir das 17h,
música de discoteca. Consumação só na 6a a
CzS 40,00 e sáb. a CzS 45,00. Rua Cupertino
Durão. 177 (294-2298).
CIRCUS — Discoteca com a presença do disk-
jóquei Tonny Decarlo. Diariamente a partir daa
21 h. Ingressos de dom a 5a a CzS 30,00, homem
e CzS 20,00, mulher; 6a e sáb a CzS 50,00,
homem e CzS 30,00, mulher, com direito a um
drink nacional. Matinês dom, às 16h, a CzS
15,00, com direito a um refrigerante. Rua Qal
Urquiza. 102 (274-7986).
CREPÚSCULO DE CUBATÁO — Música para
dançar e vídeobar. Dom., 4a e 5a, às 23h e 6a e
sáb., às 24h, na Rua Barata Ribeiro, 543 (235-
2045). Consumação dom., 4a a 5a, a CzS 40,00 e
6a e sáb., a CzS 50,00.
fuTTAMT CITY — De 4a a sáb. a partir das 20h, e
dom, às 18h. Som e videos. Av. Sernambetiba,
646 (399-4007), Barra. 6a e sáb. consumação de
CzS 30,00, por pessoa.
PAPIL.LON — De 2a a sáb. às 22h. discoteca.
Ingressos de 2a a 5a. a CzS 40.00, 6a e sab a CzS
70.00. Hotel Intercontinental. Av. Prefeito
Mendes de Moraes. 222 (322-2200) De 2a a 4o e
6a dama acompanhada não paga.GRUPO TED
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em tomo do adulterio (Teatro Princesa ^

\ Kü

Reynaldo

O elenco de Trair e Coçar... E Só Começar brinca covi
situações em torno do adultério (Teatro Princesa Isabel)

"Vaudeville" 

à brasileira

Imaçksen Luiz

MAKCOS 

Caruso pare-
ce estar especializan-
do-se em vaudeville.

Foi co-autor com Jandira Mar-
tini de Sua Excelência o Candi-
dato e agora é o único responsá-
vel por Trair e Coçar... É Só
Começar, comédia que usa to-
dos os truques técnicos do gê-
nero para contar história de
adultérios não consumados. A
trama de Trair, como de qual-
quer vaudeville que se preze,
aposta na convenção teatral de
que acima de tudo (da lógica,
especialmente) há que se pre-
servar as aparências. O autor
sabe manipular o jogo de entra-
e-sai, possui tempo narrativo
que mantém o ritmo do humor
e ousa criar situações muito
disversificadas. É verdade, no
entanto, que nem sempre todas
essas variáveis recebem trata-
mento equilibrado. A peça sofre
de alguns desequilíbrios de rit-
mo que demonstram relativa
insegurança de Caruso em rela-
ção à multiplicidade de cenas
que constrói. A empregada, por
exemplo, ao mesmo tempo em
que comenta e faz avançar a

ação, é apresentada em muitos
momentos de maneira excessi-
vãmente primária. A solução
final se mostra insatisfatória
pela sua rapidez, quando ante-
riormente Caruso faz questão
de esmiuçar cada movimento
dos personagens. Mas apesar
de todas essas dificuldades,
Marcos Caruso consolida sua
carreira de autor de comédias e
caso depure os seus temas, am-
bicionando um humor mais cri-
tico e cáustico, terá condições
de ser um bom comediógrafo,
como diziam os antigos.

Atillio Riccó dirige o espetá-
culo como se fosse um orques-
trador. Não pretende brilhos ou
efeitos para além do que o pró-
prio texto propõe. Essa opção
faz com que os defeitos da peça
se acentuem. Suas soluções cê-
nicas não procuram conciliar
ou solucionar pontos de estran-
gulamento do entrecho, mas
mesmo assim a fluência da
maioria das cenas permite que
haja uma dinâmica de espetá-
culo. Como discreto organiza-
dor desse jogo, Riccó deixa os
atores à vontade para brincar
com seus personagens. Angela
Leal faz uma mulher coquete
que a atriz sustenta melhor na

primeira cena. Adriano Reys e
José Augusto Branco procuram
não interferir com grandes vôos
nos seus personagens contidos
demais para uma comédia. Ro-
berto Pirillo faz composição im-
pecável de um vendedor, utili-
zando todos os gestos e trejei-
tos do estereótipo homossexual
e consegue, apesar disto, ser
muito engraçado. Martim Fran-
cisco tem intervenção perfeita.
Com seu rosto gozador, Martim
interpreta um padre surdo que
tem algo de patético e de
clown. Elizângela está muito
afetada. Fátima Freire sofre
com um personagem ingrato,
quase episódico, enquanto Ta-
to Gabus se esforça como o
amante ardoroso, mas o perso-
nagem tem fôlego curto. Marilu
Bueno se revela grande carica-
ta no papel de empregada. Sem
apelar para exageros, a atriz
liga com elegância as cenas,
evita com bom humor que os
personagens se encontrem, tu-
do marcado por pausas corre-
tas e inflexões nas quais tira
partido da mordacidade. Dribla
até a dualidade (inteligência
aguçada e ignorância extrema)
que poderia inviabilizar a em-
pregada em cena.

lumes Energéticos, são feitas
em chapas metálicas gravadas
e que tiram partido da reflexão
da luz sobre sua superfície; Em-
pregando lâmpadas de cores di-
versas, Moriconi introduz o ele-
mento cromático no trabalho.
Os efeitos resultantes da ma-
neira como ele grava as chapas
são a ilusão de profundidade e a
movimentação relativa dos re-
Qexos luminosos, provocada
ora pelo deslocamento do es-
pectador, ora pela base flexível
em que algumas esculturas es-
tão montadas: um efeito quase
holográfico.

Ilusão de perspectiva, cor,
luz e movimento são elementos
pouco associados à idéia que o
senso-comum faz da escultura.
Afinal, ela é tradicionalmente
entendida como a construção
tridimensional do espaço, e não
como uma construção virtual
ou ilusória da perspectiva. Ou
como um jogo em que a luz e a
cor tenham uma participação
muito ativa. Mas Moriconi não
tem a intenção de seguir preso
aos velhos esquemas classifica-
tórios, que atualmente corres-
pondem apenas superficial-
mente às práticas artísticas.
Suas esculturas recentes são
um desenvolvimento dô traba-
lho que já desenvolvia antes, e
o artista apenas acrescentou
novos elementos àqueles que
lhes eram familiares.

A referência mais imediata
para o olho do espectador,
diante de uma de suas escultu-
ras, é a rede visual criada pela
iluminação urbana, especial-
mente as lâmpadas néon. São
como sistemas de significados
culturais, às vezes compreendi-
dos inconscientemente mas
sempre atuantes. Moriconi
quer pôr em evidência os ele-
mentos de comunicação que fa-
zem parte do universo das cida-
des modernas, reprocessados
por sua sensibilidade indivi-
dual e devolvidos ao especta-
dor sob a forma de uma língua-
gem artística estruturada. O
que não impede que ocorram
situações imprevistas, condi-
cionadas pelas diferentes cir-
cunstâncias em que a obra é
colocada. É um trabalho em
que o artista quer enfatizar que,
além de um criador, ele é tam-
bém um ser participante e
imerso em uma cultura particu-
lar, que vai além mesmo dos
meios e dos materiais que em-
prega.

Os artifícios de

um escultor
sensibilidade que chega aos
seus limites. Uma obra de arte
quase paradoxal, mas cujo
principio não é tão incomum
quanto parece. Quase todos já
devem ter experimentado a
sensação de ver manchas após
o olho ter sido atingido por um
foco luminoso muito forte. Ro-
berto Moriconi, no entanto,
quis ir além do fenômeno e
transformá-lo em arte.

Os demais trabalhos de sua
exposição na Vila Riso são me-
nos incomuns, mais de acordo
com a imagem que o público faz
de sua escultura. Mas ainda as-
sim Moriconi trabalha na mar-
gem, oferecendo situações nem
sempre muito de acordo com o
esperado. Suas esculturas, Vo-

Volume
energético:
signo
feminino,
de Roberto
Moriconi,
uma
escultura
que fala de
algo que
não está
nunca nela
mesma

VT MA obra para ser vista
I I de olhos fechados: por

trás da hélice de um cir-
culador de ar em movimento, a
luz de uma lâmpada atravessa
as pálpebras cerradas e impri-
me sobre a retina uma sucessão
de imagens e cores, variáveis de
situação a situação e de pessoa
a pessoa. Em geral são formas
geométricas, mas nem sempre,
que começam a se dissolver as-
sim que é desligada a corrente
que alimenta a instalação. Me-
nos uma brincadeira do que um
experimento com as possibili-
dades de percepção do olho hu-
mano, submetido a um teste de

TEATRO
CECILY ACREDITAVA QUE EU SERIA GRAN-
DE — Texto e direção o interpretação do Robor-
to Munia baseado na obra o vida de Fernando
PesBoa. Teatro da Aliança Francesa de Botafo-
go Rua Muniz Barreto, 730 (286-4248). 6n às
21h; sáb. às 20h e 22h30rain; dom, àa 19 e 21h.
IngrosaoB a Cz$ 30,00 e Cz$ 20,00, estudantes.
Duração: lhlõmin. (16 anos).
PAIXÃO NO RIO — Texto de Benjamin Santos.
Direção de Ginaldo de Souza. Com Paulo César
Poreio, Tonico Pereira, Joel Barcellos, Stella
Freitas e outros. Hoje, às lOh, nos Arcos.da
Lapa. Entrada franca.
ÍTALO E WALMOR — ENCONTRO COM FER-NANDO PESSOA — Dramatização com a parti-cipação de Paulo Rogério e Marcelo Equi (vio-lòes) Vanucci (violoncelo). Sobrado do Viro do
Ipiranga, Rua Ipiranga, 54 (225-4762). De 3a asáb. ãa 22h; dom. às I8h. IngTessos a Cz$ 80,00
(3a, 4a e dom), Cz$ 120,00(5ae 6a, com direito aconsumação) e Cz$ 150,00, (sáb., com direito aconsumação. Duração: lh (18 anos). Hoje nãohaverá espetáculo.A obra poética de Fernando Pessoa recebe
dos atores ítalo Rossi e Walmor Chagas trata-
mento pessoal que nunca cai nas banalizaçòessentimemtais. Duelo de dois intérpretes de
grande sensibilidade, o recital demonstra queemoção e técnica teatral se conjugam cora pro-fÍ8sionali8mo de oarreiras sólidas. Atores e
poeta ganham, assim, uma contemporaneidade
que está na essência do universo de Pessoa.
rN. IDÉIAS E REPETIÇÕES — UM MUSICALDE GESTOS — Roteiro e direção de BiaLessa. Músicas de Caíque Botkay. Teatro doSesc da Tijuca, Rua Barão do Mesquita, 539. 5ae 6a, às 21h30min: Sáb., às 20h e 22h, e dom.,às 18h e 20h. Ingressos a Cz$ 15,00.Captando o que há de fugaz entre o encontroe a separação, essa montagem do Bia Les-
sa utiliza linguagem não linear e concep-
ção visual sempre de muito impacto. Aemoção, nem por isso, deixa de tocar oespectador que sai do teatro revigorado
pela magia do confronto.
O PERU — Comédia de George Feydeau. Adap-tação de Juca de Oliveira. Direção de JoséRenato. Com John Hebert, Edwin Luisi, AngelaVieira, Francisco Milani, Medira Campos, Dje-nane Machado e outros. Teatro Ginástico, Av.Graça Aranha, 187 (220*8394). De 4a a 8a, às21h; aáb, às I9h30min e 22hl5min; dom, às 18e 21h. Ingressos 4a e 5a a Cz$ 40,00; 6a e dom aCzS 50,00; sáb a Cz$ 60,00.
MAHAGONNY — Texto de Bertold Brecht eKurt Weill. Tradução de José Celso MartinezCorrêa. Direção de Luiz Antônio Martinez Cor-rea. Direção musical de Tim Rescala. CoraSuely Franco, Fernando Eiras, Vera Holtz, Ma-ria Cristina Nunes, Mário Borges e outros.Teatro Glaucio Gill, Pça Cardeal Arooverde,
8/n° (237-7003). Ensaio geral de 4a a sáb, às2lh30min; dom, às I8h30min. Ingressos a Cz$30,00, esta semana.
UM BONDE CHAMADO DE8EJO — Texto deTennesse Williams. Direção de Maurice Va-neau. Cenário de Marcos Flaksman. Com Tere-za Rachel, Paulo Ramos, Louise Cardoso, Os-mar Prado, André Felipe, Dalva Ribeiro, Bea-triz Veiga, Irmã Alvarez. Teatro Teresa Rachel,Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). De 4a adom às 21 h30min e vesp de 5a, às 17h e dom, às18h. Ingressos a CzS 35,00 (4a), Cz$ 40,00 (5a edom ), CzS 80,00 (6a) e Cz$ B0.00 (aáb.). Dura-
ção: 2h30min (14 anos). O espetáculo começarigorosamente no horário.
FEDRA — Texto de Racine. Direção de AugustoBoal. Cenários o fiffurlnoa de Hélio Eiohbauer.Com Fernanda Montenegro, Edson Celulari,Wanda Kosraos, Cássia Kiss, Fernando Torres,Betty Erthal, Joyce de Oliveira e Jonas Mello.Teatro de Arena, Rua Siqueira Campos, 143
(235-5348). De 4a a sáb. às 21h30min; dom. às18h e 21h. Ingressos a Cz$ 00,00 (4a). CzS80,00 (5a, 6a e dom.) e CzS 100,00 (sáb.) Dura-
ção: lh45min. Não é permitida a entrada após oinicio da sessão. (10 anos).
TRAIR E COÇAR... É SÓ COMEÇAR — Texto deMarcos Caruso. Direção de Attílio Ricco. CoraAngela Leal, Marilu Bueno, Elisàngela, FátimaFreire, Adriano Reys e outros. Teatro PrinoesaIsabel, Av. Princesa Isabel, 186. De 4a a 6a edom, às 21hl5mln; sáb, às 20h e 22h30raln;vesp de dom, às 18h. IngTessos 4a, 5a e dom aCzS 80,00; 6a e sáb a Cz$ 90,00.
ASSIM É. 8E LHE PARECE — Texto de Piran-dello. Tradução do Millòr Fernandes. Direçãode Paulo Bettl. Com Nathálla Tlmberg, JoséWilker, Sérgio Britto, Vara Amaral, Ary Fon-toura o outros. Teatro dos Quatro, Rua Mar-
quês de S Vicento, 52/3u. (274-9805) De 4a a 6a.às 21 h30min, aáb., às 20h o 22h30min; dom. as
18he2lh Injfreaaou4a,5"edam..aCz$ 70,00

e Cz$ 60,00, estudantes; 6H, a Cz$ 70,00 o sáb., a
CzS 80,00. O espetáculo começa rigorosamente
no horário. Duração; 2h (livre). Até domingo.
NINGUÉM SE LEMBRA MAIS DE FREDERIC
CHOPIN — Texto de Roberto Cos8a. Direção de
Omar Varella Ovaejevlciua. Com Célia Biar,
Rosita Thomaz Lopos, Luiz Carlos Arutin, Car-
los Duval, Eduardo Martini e Cláudia Braga.
Teatro Dulclna, Rua Alcindo Guanabara, 17
(220-6907). 4a. 0acsáb..às21 li;5a,às 19he21h
e dom., às 19h. Ingressos 4a aCz$ 25,00; 5a (Iasessão) a Cz$ 30,00; 5a (2a sessão) e dom a CzS
40,00; 6a e sáb. a Cz$ 50,00.
IRIRIQUI, 19 — Texto de Wanderley Aguiar
Bragança. Direção coletiva sob a supervisão doRenato Borghi. Com Cássia Foureaux, Daniel
Barcellos, Raul Orofino e Suzana Abranches.
Teatro de Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataulfo de
Paiva, 269, 6a e sáb, às 24h e 2a e 3a, às
2lh30min. Ingressos a Cz$ 50,00 e CzS 35,00,
estudantes.

PÓ ROMEU — Texto do Efraim Klshon. Tradu-
ção de Millòr Fornandes. Direção de AdrianoStuart. Com Otávio Augusto, Cininha do Paulae Odilon Wagner. Teatro Mesbla, Rua do Pas-Büio. 42/1 Io (240-6141). Do 4a a6a, às 2lh; sáb..às 20h o 22h30min; dom., às 18h o 21h. Ingres-soa a CzS 50,00 (4a, 5a o dom) e CzS 70,00 (6a esáb). Duração: 2h (16 anos).

LUZES DA RIBALTA — Texto de Paulo Afonsode Lima. Direção do Stônio Garcia. Com StónioGarcia e Gisola Sá. Teatro Senão, Rua PompeuLoureiro, 45 (256-2641). 5a o 6". às 21h30min;sáb, às 20h e 22h e dom., as 18h e 20h.
Ingressos de 5a e sáb. o dom. na 2a sessão a CzS
70,00 e vesp. de dom. a CzS 50,00. (10 anos)
QUANDO O CORAÇÃO FLORESCE — Toxto doAloxoi Arbuzov. Tradução do Maria Murray.Direção de Paulo Autran. Músicas de CarlosLira. Com Eva Wilma e Carlos Zara. Teatro
Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257-1818).De 4a a sáb, às 2lh30min; 5a vesp. às 18hdom,às 20h. Ingressos a CzS 40,00. Duração:lh50min (14 anos).

flat'< -:

oesA diretora Bia Lessa e o elenco de Idéias e Repetiç
— Um Musical de Gestos (Teatro do Sesc da Tijuca)

FELIZ PASCOA—Toxto de Jean Poiret. Direçãode José Posai Neto. Com Paulo Autran, KarinRodrigues, Claudia Alencar, Sérgio Mamberti eoutros. Teatro da Galeria, Rua Senador Ver-
g-ueiro, 93 (225-8846). De 4a a 6a, às 2lh; sáb, àa20h e 22h; e dom, às 18h e 20h. Ingressos de 4aa dom CzS 80,00; 4a, 5a e dom a CzS 50,00,estudantes. Duração: 2h (14 anos).
UM CASAL ABERTO... MA MON TROPPO —
Texto de Dario Fone Franca Rame. Direção deRoberto Vignati. Músicas de Oswaldo Montene-
gro. Com Herson Capri, Malu Rocha e Gedivan.Teatro do Sesc de Madureira, Rua Ewbanck da
Câmara, 90 (350-9433). De 5a a dom, às 21h.Ingressos a CzS 30,00 e CzS 15,00, sóoios. Até
domingo.
BATALHA DE ARROZ NUM RINGUE PARADOIS — Comédia de Mauro Rasi. Direção doPaulo Reis. Com Bla Nunes e Miguel Falabolla.Teatro João Caetano, Pça Tiradentes (221-0305). De 5a a sáb, às 21h; dom, às 19h.Ingressos a CrS 30,00. Teatro de Arena, RuaFigueiredo Magalhães, 143(235-5348). 2a e 3",à 21h30min. Ingressos a Cz$ 50,00.
VAMOS TRANSAR — Criação coletiva do gru-po alemão Rote Grutze. Direção de VolkerQuandt. Tradução de Liliane Reales e TabajaraRuas. Com Marly Gotsohefsky, Paulo SérgioRamos, Chrlstiane de Macedo, Edson Rooha oRafael Veiga de Camargo. Teatro Glauoe Ro-oha, Av. Rio Branco, 179 (220-0259). De 4a a 6ae dom, às 18h30min; sáb, às 20h30min. Ingres-aos 4a e 5a a CzS 25,00; 6a e dom a CzS 40,00; sàba CzS 50,00. Até dia 6 de abril.
DIREITA VOLVER — Comédia do Lauro César
Muniz. Direção do Roberto Frota. Com Rosama-
ria Murtlnho, Mauro Mendonça, Nina de Pá-
dua, Elcio Cornar, Ana Maria Nascimento o
Silva e outros. Teatro Vanuooi, Rua Marquês do
S Vicente, 52/3° (274-7246). Do 4a a 6a. aa
21h30min; sáb. às 20h30min e 22h30min e
dom, às 19h e 21h30min. Ingressos 4a o 5a a
CzS 60,00; 6a e dom. a CzS 70.00; sáb. a CzS
60.00. Duração lh45min. U8 unos).

TUPÀ — Texto do Mauro Rasi. Direção doMiguel Falabella. Com Lucélia Santos, MiguelFalabella, Jacquellne Laurence, Clea Simões oFábio Vila Verde. Teatro Villa-Lobos, Av. Prin-cesa Isabel, 440 (275-6695). 4a a 6a. às21h30min; sáb, às 22h e dom, às 18hl5min e21h. Ingressos 4a o 5a a CzS 50,00; 6a a CzS60,00 e sáb a CzS 70,00 e dom a CzS 50,00 e Cz$40,00, estudantes. Duração: lhõOmin (14anos). Até domingo.
GATÀO DE ESTIMAÇÃO — Comédia do GórardLauzier. Direção de Cecil Thiré. Tradução doMarisa Murray. Adaptação de Luiz FernandoVeríssimo. Com Claudia Raia, Cecil Thiré, Can-na Cooper e Paulo Celestino Filho. Teatro da
Praia, Rua Francisco Sá, 88 (287-7794). De 4a a
6a, às 21h30min; sáb às 20he 22h30min o dom,àa 20h. Ingressos a CzS 60,00. Duração: 2h. (16anos). Até domingo.
QUALE GATINHO — Texto do Antônio Bivar.Direção de Amir Haddad. Com Brigitte Búzios oFrederico de Francisce. Teatro Cawell, Rua
Desembargador Isidro, 10(268-9176). 5a a sáb.às 21h30; dom. às 21h. Ingressos a CzS 50,00
(5a o dom) e CzS 60,00 (6a e sáb.) 5a, 6a e dom.,
estudantes têm 50% de desconto.
O OARÇÁO DO CASAMENTO — Texto de Carlos Bittencourt e Miguel Santos. Direção deMário de Oliveira. Coreografia de Denis Gray.
Com os alunos do Curso de Teatro do Armando
Gonzaga. Teatro Armando Gonzaga, Av. Mal.
Cordeiro de Farias, 511 (350-6733) Sáb. e doin.
às 21h. Ingressos a CzS 20,00 (Livre) Duração:90 min. Até o dia 30.
COZINHANDO MAÇÀS — Texto de Ziraldo.Direção e cenários de Paulo Afonso de Lima.Com Débora Duarte e Marcelo Ibrahim. Teatro
do Planetário, Av. Pe. Leonol Franca, 240(274-
0096). 5a a sáb. às 21h30min; dom., às 20h.Ingressos de 4a a 6a e dom. a CzS 40,00 e sáb. aCzS 50,00. Duraçáo: lh (14 anos).
A Associação Carioca de Empresários Teatraiscolooa à venda em suas agências ingressos a
preços de bilheteria, de todas as peças emcartaz no Rio, com entrega a domicílio, semacréscimo no preço. As agências funcionam noRio-Sul (de 2a a sáb., das lOh às 22h), na Pça N.Sa. da Paz (de 3a a dom., das lOh àa 22h) e noLgo da Carioca (de 2a a 6a, daa lOh aa 18h), e otelefone para informaçóea é 542-4477.

DANÇA
CIA DE DANÇA SYLVIO DUFRAYER — Pro-grama: Doce Lar, com múaica do Carloa Gomese Villa-Lobos e Carioca Kè, com compositores
populares. Teatro do Liceu, Rua Frederico Sil-va. 86 (221-5679). De 4a a sáb, às 2 lh o dom, as19h. Ingressos a CzS 40,00 e CzS 30,00, ostu-dantes. Até dia 6 de abril.

O SOL EMBRIAGADO — Texto de Carlos Aqui-no. Direção, cenários e figurinos de PauloAfonso Lima. Com Cristina Amaral, Carlos
Aquino, Mário Petráglia e Eduard Roessler.
Teatro de Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataulfo de
Paiva, 269 (239-1498). De 4a a sáb às
21h30min; 5a vesp. às 17h; dom. às 21h. In-
gressos a CzS 50,00 (de 4a a dom.) e CzS 30,00,
estudantes; 5a vesp. a CzS 40,00.
O QUE O MORDOMO VIU — Texto de JoeOrton. Tradução o direção de Flávio Rangel.Cenários de Gianni Ratto. Figurinos de Kalma
Murtinho. Com Sérgio Viotti, Lúcia Alves,Francarlos Reis, Julia Lemmertz, Ernesto Pie-
colo e Guilherme Corroa. Teatro Clara Nunes,
Rua Marquês de S. Vicente, 52/3a (274-9696).De 4a a6a às 2lh; sáb. às 20h e 22h; dom. às 18h
e 20h. Ingressos a Cz$ 60,00 (4a, 5a e dom.), Cz$
50,00 (vesp. 5a) e CzS 70,00 (6a o sáb.)
SALVE-SE QUEM PUDER — Texto de SidneyLima. Direção de Adilson Gomes e Sidney Li-ma. Com Jool Cancella, Francisco Nioolloh.
Katuira D'araxas e outros. Teatro do América,Rua Campos Salles, 118. De 5a a sáb., às 2 lhedom., às 20h. Ingressos 5a e dom a Cz$ 40,00 e6a e sáb e CzS 50,00.
GRETA BARBO, QUEM DIRIA, ACABOU NOIRAJÁ — Texto do Fernando Mello. Direção deAttilio Riccó. Com Hilton Have, Ary Moreira eSolange Couto. Teatro Serrador, Rua SenadorDantas, 13 (220-5033). Do 4a, 8a e dom.', às2lhl5min; sáb, às 20hl5min o 22h. Ingressosde 4a a 6a a CzS 40,00 e sáb. o dom, a Cz$ 50,OO.
Duração: lh30min (18 anos)

PEDRA, A TRAGÉDIA — Texto de Mauro Rasi,Vicente Pereira e Miguel Falabolla. Direção doAri Coslov Com Analu Prestes, Thelma Restone Stella Freitas. Teatro Cândido Mendes, Rua
Joana Angélica, 63 (227-9882). De 4a a 6a, àa2lh30min; sáb, às 20h e 22h, dom., as18h30min e 21h. Ingressos 4a, 5a e dom. a CzS00,00. 8a a CzS 60,00 o aáb. a CbS 70,00.
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12:00H

RECORD

EM

NOTÍCIAS

0 jornalismo mais comenta-
do do país.
De segunda a sexta, 12:00h,
Hélio Ansaldo e grande equi-

pe de jornalistas apresentam,
em primeira mão, as notícias
do Brasil e do Mundo.

19:30H

VÍDEO

CUP

De segunda a sexta, Adriana
fíiemer e Paulo Cintura apre-
sentam duas horas de músi-
ca e brincadeiras.
SUPER CONCERT — VÍDEO
MANIA — GAROTA VÍDEO
CUP

23:15H

w>

FLAVIO RANGEL

THAIS DE CAMPOS

COM DANUZA LEÃO
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'Japão: Uma Viagem no Tempo"

As

poderosas

imagens

de

Kurosawa

ftT ÀO se assuste, é assim mes-
ÍV mo: logo no Inicio surgem
imagens pobres, apressadas, de
programas de TV para consumo
fácil. E, desde logo, Walter Salles Jr.
deixa clara a intenção de seu Kuro-
sawa — Pintor ile Imagens — últi-
mo episódio da série Japão, Urna
Viagem no Tempo, que vai ao ar
hoje, na TV Manchete, 21h30min:
estudar a relação entre o realizador
e o objetivo último de sua realiza-
ção. A imagem, tanto no caso de
Kurosawa quanto no do próprio
Salles Jr.

Temos, então, uma extensa en-
trevista com Akira Kurosawa
quando ele passa em revista mo-
mentos de sua carreira, de sua vida

"(...) Entrei no mundo do cinema
aos 2G anos e estou com 75. Isso
significa que fiz cinema durante 50

Filmes da TV 
IA Bíblia no cinema

Ran, „

anos. Vivo e penso apenas o clne-
ma. Para mim, tirando dessa vida o
cinema, o que resta é praticamente
zero" — quando fala de sua forma
de fazer cinema. Um cinema exata-
mente sem pressa, um cinema de
respeito ao ser humano, às leis da
natureza. Leis — o sem pressa, o
respeito — que Kurosawa, irônica e
dlabolicamente, utilizando o mes-
mo veiculo das Imagens iniciais (a
TV), procura seguir. E Akira tem,
então, todo o tempo para falar, uma
coisa assim sem correria, enquanto
no vídeo vêem-se alguns dos ex-

Kurosawa

pressivos momentos de seus filmes
mais ou menos conhecidos, de Os
Sete Samurais a Kagemusha e Ran
passando por um Ralé ou O Anjo
Embriagado. Para Kurosawa, a
melhor forma de assistir a um filme
6 "(...) penetrar no âmago, partlcl-
par do filme. Chorar junto com os
personagens, gritar com eles". Res-
peitados os limites das intenções,
esta será, também, a melhor forma
de assistir a este preciso e precioso
Kurosawa — Pintor de Imagens.
(Wilson Cunha)

A Seleção em debate

Míriam Lage

1"T MA das boas pro-
(J mossas na progra-
mação de televisão deste
fim de semana é o pro-
grama especial prepara-
do pela Globo — Como
vai a Scleçáo — no ar
domingo, às 22h25min. O
principal convidado do
programa é Mário Lobo
Zagalo, que fará uma
análise da excursão da
seleção brasileira pela
Europa. Avaliará, tam-
bém, o futebol do tipo
espanhol, um dos adver-
sários do Brasil na Copa.
Outra participação espe-
ciai é a do humorista
Chico Anysio, que conta-
rá histórias engraçadas
do futebol. O ex-craque
Tostão dará uma entre-
vista contando detalhes
sobre a Copa de 70. O
técnico Telê Santana
conversará com o co-
mentarista Galvâo Bue-
no: vai explicar o desem-

reie arrisca
prognósticos

penho do time brasileiro
e arriscar prognósticos.

O casamento do rock
sinfônico com as toadas
mineiras é a grande atra-
çâo de Sempre Um
Show, amanhã, às 20h,
na TVE. O grupo convi-
dado é o 14 Bis. O show
foi gravado no Califórnia
Circus, em Guarujá, em
dezembro de 1984, e

Zagalo analisa
excursão d Europa

apresenta algumas das
melhores composições
do grupo mineiro. Mais
cedo, às 14h30min, a Glo-
bo coloca no ar Clip Clip,
apresentado pelo ator
Maurício Mattar. O prato
de resistência do progra-
ma de amanhã é The Po-
lice, cantando Wrapped
Around Your Fingers,
ZZ Top, com Rough Boy,

Prince, com o seu suces-
so internacional Kiss e
os roqueiros brasileiros
Leo Jaime — Rock Estre-
la — e o Kid Abelha ata-
cando de Um Dia Em
Cem. Para os fãs da mú-
sica jovem, a Manchete
preparou um presente de
Páscoa: no domingo, às
18h, será exibido um es-
peclal com o aplaudidis-
simo Dire Straits. A
emissora avisa que não é
repeteco. No especial fo-
ram incluídos números
inéditos.

Para fechar o final de
semana, o Debate —
Manchete, 23h — reabre
o debate econômico, con-
vidando o economista
José Bacha, presidente
do IBGE e um dos artífi-
ces do pacotão. O outro
convidado é o presidente
da Comissão Nacional de
Energia Nuclear, que se-
rá entrevistado por Ar-
naldo Niskier em parce-
ria com o deputado Átila
Nunes.

JK Sexta-Feira Santa, como
II não poderia deixar de ser,

XjL está dominada pelos filmes
comtemas bíblicos, ou com perso-
nagens queridos ü crlstandade. É o
caso de Papa João Paulo II (Tv
Globo, 14h20mln), superprodução
de 5 milhões de dólares, realizada
para a CBS americana com super-
visão direta do Vaticano. O filme é
uma elegia ao atual líder da Igreja
Católica, vivido na tela pelo exce-
lente Albert Finney.

A Bíblia e suas histórias está em
dois filmes: O Velho Testamento
(Tv Record, 21hl5min), produção
italiana de 3a categoria, feita para
aproveitar elenco e cenários daque-
os tétricos filmes de gladiadores.

Uutro livro bíblico, o Gênese, está
em A Bíblia (Tv Globo, 21h25min),
superprodução ítalo-americana, di-
rigida pelo mestre John Huston,
que ainda faz a narração e interpre-
ta Noé. O filme é espetacular, com
elenco de estrelas, cenários lmen-
sos e cenas com até 5 mil figuran-
tes, seguindo a tradiçáo de Cecil B.
be Mille. Há, ainda, um filme sobre
a vida de Jesus: À Procura do Ver-
dadeiro Jesus (Tv Bandeirantes,
22h05min), com história interessan-
te e elenco desconhecido.

Mas basta o relógio marcar
meia-noite, e o sábado de Aleluia
chega com dois ótimos musicais:
Sinfonia em Paris (Tv Manchete,
OhOSmin), que ganhou cinco Oscar,
tem música antológica, escrita por
George e Ira Gershwin, e coreogra-
fia assinada por Gene Kelly. Ge-
nial. O mesmo Gene Kelly é o con-
vidado de Duas Garotas Românti-
cas, (Tv Globo, 0h40min), musical
francês dirigido por Jacques Demy,
com Catherine Deneuve. O filme é
uma clara homenagem aos musi-
cais de Hollywood — o que explica
a presença de Gene Kelly — e tem a
trilha sonora assinada por Michel
Legrand. Um craque.

PAPA JOÃO PAULO II
Tv Globo — 14h20mln

(Pope John Paul II) produção amorien-
na de 1983, dirigida por Herbort Wise.
Elenco; Albert Finney, Michael Cromp-
ton, Nigel Hawthorne, Jonathan
Newth.Colorido (85 min).

Biografia do polonês Karol Wojtyla,
desde os tempos de juventude (Cromp-
ton) no interior da Polônia até tornar-se
Cardeal (Finney) e chegar a ser o pri-
meiro Papa não italiano em 400 anos.

RAPOSA DO MAR
Tv Manchete — 14h30min

(The Enemy Fellow) produção america-
na de 1957, dirigida por Dick Powell.
Elenco: Robert Mitchum, Curd Jur-
gens, Theodore Bikel. Colorido (98
min).
Querra. Destróier americano navega
pelo Atlântico Sul, quando capta sinais
vindos de submarino alemão, coman-
dado por experiente capitão ( Jurgens).
O navio americano, cujo comandante
(Mitchum) tem pouco experiência, ata-
ca o inimigo, iniciando um emocionan-
te duelo entre os dois líderes.

O VELHO TESTAMENTO
TV Record — UlhlSmin

(The Old Testament) produçíi/i Italiíina.
dirigida por Oianfranco Parollni. Eien-
co: Margater Taylor. Brad Harrisf Mara
Ume, Jacques Berthjerj Alan Steel. Co-
loritío
Épico bíblico eme se Baseia nos dois
livros do Velho Testamento, descreven-
do como o patriarca Matatias e seua
filhos, os Macabous, expulsaram os pa-
gâos do Tnmplo, restabelecendo a uni-
aado dos hebreus.

A BÍBLIA
Tv Olobo — 21h85min

(Tho Bible... in the Bcginning) produ-
t;ão ltalo;amorioana de 1900, dirigida
por John Huston. Elonco: Michael
Parks, Ulla Bergryd, Riohard Harris,
John Huston, Stephon Boyd, Õgõrge C.
Scott. Ava Oardner, Poter OToole, Hu-
dolf Nureyev Colorido (151 min).

Épico bíblico Focai i/.a o Gênese: a
Criação; a expulsão de Adão (Parks) e
Eva (Bergryd) do Paraíso; Caim o Abel
(Richard Harris e Franco Nero); Mexi
(Huston) e a Arca. O Dilúvio, a Torre de
Babel, Sodoma e Oomorra o outras his-
tórias
A PROCURA DO VERDADEIRO JESUS

TV Bandeirantes — 22hOGmin
(In Search of Historio Jesus) produção
americana de 1979, dirigida por Hen-
ning Schellerup. Elenco: John Rubins-
tein, John Anderson, Nohemiah Per-
soff, Andew Bloch. Colorido (91 min).

Aventura Cientistas investigam a
vida de Jesus Cristo, principalmente os
18 anos ern que não é mencionado ria
Bíblia. Ele era realmente o Messias?
Tinha poder de curar doentes e fazer
milagres? Perguntas que, até hoje, não
tiveram resposta científica.

EM TERRITÓRIO INIMIGO
TV S — 22h25min

(In Enemy Country) produção america-
na de 1908, d i ri ida or Harry Keller.
Elonco: Tony Franciosa, Anjanette Co-
mer, Ouy Stockwell, Michael Constan-
tine. Colorido (107 min).

Espionagem. Durante a 2a Guerra, a
Polônia consegue introduzir seus es-
piões numa fábrica de torpedos, em
plena Alemanha nazista. Os agentes

tém a missão do destruir completamen-
to as instalações industriais

SINFONIA EM PARIS
Tv Manchete — 0h05min

(An American In Paris) produção ame-
ricanl de 1951', dirigida por VTnconte
Minnelli Elenco: Oene Kelly, Oscar
Levant. Nina Foch, Leslie Caron. Colo-
rido (1 13 min).

Musio&l. Um jovem artista america-
no (Kelly) vai para Paris, onde conse-
gue ser protegido por uma milionária,
so apaixonando, poróm, por urna moça
pobre. Legendado.

DUAS GAROTAS ROMÂNTICAS
Tv Olobo — 0h40min

(Les DemmoiHelles de Rochefort) pro
dução francesa de 1966, dirigida por
Jacques Demy. Elenco: Catherine De-
nouvo, Françoiso Dorleac. Oeorge Cha-
kiri. Oro ver Dalo, Oeno Kelly, Michol
Picolli. Colorido (120 min)

Musical Duas gêmeas (Dèneuve e
Dorleac) são contratadas por dois baila-
rinos (Chakiris o Dale) para urn espe tá-
culo em praça pública. Elas fazem su-
cosso, o seguem seus destinos: uma
segue um compositor de sucesso (Kel-
ly) e a outra se casa com marinheiro
(Jacques Perrin). Legendado

O LEOPARDO NA NEVE
Tv Bandeirantes — 0h45min

(Leopard on the Snow) produçíto irigle-
sa de 1978, dirigida por Gerry 0'Harai
Elenco: Keir Dullea. Susan Penhaling-
ton, Koneth Moore. Colorido (94 min)

Melodrama Jovem (Penhalington)
foge dos pais milionários (Moore e Bil-
lie Whitelaw) e é socorrida por homem
solitário, na vordade um antigo carn-
peão do automobilismo (Dullea). grave-
monte ferido num acidente. Legen-
dado.

A NOITE EM QUE O SOL BRILHOU
Tv Olobo — 2h40min

(Watermelon Man) produção america-
na. dirigida por Melvon Van Peebles.
Elenco: Oodfrey Cambridge, Estelle
Parsons, Howard Caine, D'Urville Mar-
tin. Colorido (84 min).

Sátira. Agente de seguros (Cambrid-
ge), racista e gozador, vive com a mu-
lhor (Parsons) e os dois filhos, até que
um dia acorda negro. Ele começa então
a sofrer, na própria pele, os preconcei-
toa ligados à sua nova condição racial.

Comédias, pausas
no suspense

©sábado 
de Ale-

luia conta com
alguns filmes interes-
santes, programados
para a telinha de TV.
O Homem do Rio (Tv
Manchete. 16h50min),
dirigido por Phülipe
de Br oca, nos devolve
as paisagens cariocas
em 1964, um pouco
menos poluídas, com
Jean Paulo Belmond
fazendo o stuntaman
dele mesmo. Muita
ação e suspense, que
também estão em Pe-
los Meus Direitos (Tv
Globo, 21h25min),
com Peter Fonda, di-
rígido por um dos
bons nomes do novo
cinema americano:

Jonathan Demme,
que ganhou um Oscar
com Melvin e Howard
e dirigiu também Stop
Making Sense, pre-
miado documentário
sobre o Talking
Heads, inédito entre
nós.

O suspense conti-
nua no ar com Espo-
sas em Conflito (Tv
Globo, 23h20min), óti-
mo thriller com Ka-
tharine Ross, Paula
Prentiss, e um final
simplesmente sur-
preendente. A situa-
ção relaxa um pouco
com Cerimônia de Ca-
samento (Tv Manche-
te, 0h25min), comédia
de Robert Altman.

Mas, logo, voltamos a
ficar com respiração
presa, em A Beira do
Abismo (Tv Globo,
lhlOmin), um clássico
do film nolr com uma
trinca do barulho:
Howard Hawks na di-
reção, Lauren Bacall
e Humphrey Bogart,
mais uma vez na pele
do detetive Philip
Marlowe, genial cria-
ção de Raymond
Chandler. Imperdivel.

No Domingo de Pás-
coa, o único destaque
fica com Lili, minha
Adorável Espiã (Tv
Globo, 0h35min), co-
média de espionagem
dirigida por Blake
Eduiards na medida
para o talento de sua
mulher, Julie An-
drews. (Paulo A.
Fortes).

MAQIA NA FLORESTA — Texto de Fredman
Ribeiro. Direção de Bruno Barroso. Teatro de
Bolso, Av. Ataulfo de Paiva. 260. Sáb e dom. àa
10h. IngTossoa aCz$ 20,00. Este fira de semana
não haverá espetáculo.
VIAGEM À MONTANHA ENCANTADA — Tex-
to do direção de Limachen Chorem. Teatro
Imperial, Praia de Botafogo, 524 (295-0890).
Sáb o dom. às 17h30mln. Ingreasoo a Cz$
15,00. Acompanhante não paga.
SIMBAD DE BAQDAD — Texto de bonita Plonc-
zynski o Cláudio Tovar. Direção de Cláudio
Tovar. Com Lucinha Lins, Cláudio Tovar. Pao-
letti e outros. Teatro Nel»on Rodrigues, Av.
Chilo, 230 (212-5695). Sáb. e dom., àa 16h e
17h30min. Ingressos a Cz$ 30.00. Este fim de
semana não haverá espetáculo.
SUPER-HERÓIS EM AÇÃO CONTRA MULHER
GATO — Texto, direção e produção de Lu na
Brum. Teatro do Tijuca Tênis Clube. Rua Conde
de Bonfim, 451. Dom. às 17h30min. Inffrosaos
a Cz$ 10.00 e Cz$ 8,00 (sócios).
OS TRÈ8 PORQUINHOS E O LOBO MAU —
Direção de Jair Pinheiro. Teatro Brigitte Blalr.
Rua Miguel Lemos, 51 (521-2955). 6a, sáb e
dom, às 17h. Ingressos a Cz$ 20,00.
CINDERELA A OATA BORRALHEIRA — Texto
de Eliseu Miranda. Direção de Joáo Soncini e
Dylmo Elias. Com o grupo Euivocè Teatro do
Clube Monte Sinal. Rua Sáo Francisco Xavier,
104. Tijuca. Sáb. e dom. às 17h30rain. Ingres-
sos a Cz$ 15,00.
O SOLDADINHO E A BONECA — Texto de
Washington Guilherme. Direção de Brigitte
Blair. Teatro Brigitte Blalr. Rua Miguel Le-
mos. 51. 6a. sáb. e dom., às 16h. IngTessos a
Cz$ 20,00.
ENTORNANDO O SONHO — Texto de Daniel
Herz. Direção de Mário Roberto e Daniel Herz.
Com o grupo Teatro Crisis. Teatro da Cidade,
Av, Epitáeio PeBSOa, 1664. Sáb e dom, às 17h.
Ingressos a Cz$ 20,00. Até sábado.
POPEYE E OUVIA PALITO EM BUSCA DO
TE80UR0 — Produção de Roberto de Castro.
Com o grupo Carrossel. Teatro da Cidade, Av.
Epitáeio Pessoa, 1664 (247-3292). 6a e dom, às
17h. IngTessos a Cz$ 15,00.
CHAPEUZINHO VERMELHO — Texto do Bri-
gitte Blair. Direçào do João Soncini e Dylmo
Elias. Com o grupo Euivocè. Teatro do Clube
Monte Sinai, Rua São Francisco Xavier, 104,
Tijuca. Sáb e dom. às I0h. Ingressos a Cz$
15,00.
CHAPEUZINHO VERMELHO CONTRA A BOM-
BA ATÔMICA — Texto o Direção de Walter
Costa. Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Le-
mos, 51 (521-2955). Sáb. edom. às 18h. Ingres-
808 a Cz$ 20,00.
CHAPEUZINHO VERMELHO E O LOBO MAU
NA CASA DA VOVOZINHA — Com o grupo
Carrossel. Teatro da Cidade. Av. Epitáeio Pes-
soa. 1064 (247-3292). 5a e sáb, às 16h Ingres-
sos a Cz$ 15.00.

OUTROS
OUOU LIBERATO E O DOMINÓ NO SC ALA —
Show infantil com Ougu Liberato o o grupo
Dominó. Direção de Maurício Sherman. Roteiro
de Antônio Negreiros. Scala-Rlo. Av. Afránio
de Mello Franco. 296 (239-4448). Sab., dom. e
feriados às 17h. Ingressos a Cz$ 70,00, com
direito a um sanduíohe e um refrigerante.
KARAOKÉ DO VOVÔ JEREMIAS — Brincadei-
ras e karaokè com o ator Walter Jeremias. Sáb e
dom, às 17h, no 8obradinho de Ipanema, Rua
Vise. de Pirajá, 112 (267-5860). Ingressos a
Cz$ 20,00, com direito a lanche.
KARAOKÉ QUE EU QUERO — Concurso de
gargalhadas, dublagens e imitações. Apresen-
taçào de Eugênia Lorete. Participação de Már-
cio Tinoco (pianola). Sáb., às 17h, no Botanic,
Rua Pacheco Leão. 70 (294-7448). Couvert a
Cz$ 15.00.
PLANETÁRIO — Programação sáb às 17h e
dom, às 18h30min. Eu vi o Cometa Halley. sáb
às 18h30min. Até que o Sol se Apague, dom. às
I7h. Carrinho Feliz. Rua Pe. Leonel Franca,
240 (274-0090). Ingressos a Cz$ 7,40. adultos,
e Cz$ 3.70. crianças até 12 anos.
DOMINGO DA CRIANÇA — Música, karaokè e
brincadeiras cora o grupo Euivocè. Kalabar.
Rua Dr. Satamini, 244 Dom. às 14h Couvert a
Cz$ 5.00.
A KARA DO KARAOKÉ — Discoteca e karaokè
animado por Kikofiore dom., às 15h. Av. Mene-
zes Cortes. 3020 (302-8757) Couvert a Cz$
15,00.
CIRCO ALEGRE DO CAREQUINHA — Show
circense com malabaristas. palhaços, mágicos
etc. Domingo, às 17h. no Cine-Show de Madu-
reira. Rua Carolina Machado. 542, (359-8200)
Ingressos a Cz$ 20.00.
TAPAS E CARETAS — Show circense com os
Super Bras Teatro de Lona. Av das Américas.
4790 (325-8990). Sáb e dom. às I7h30min.
Ingressos a CzS 20.00.

TELEVISÃO
CANAL 2

8KX) Teleourso Io Grau
6:15 Telaourmo S° Grau
8 JiB TVE na Escola — Para Professores
9:00 TVEnaEsoola—Pré-escolarà4*sóriedo

1° grau10:40 TVE na Escola — Da 5* à 8* série do Io
grau12:00 Teleourso Io Grau

18:1B Teleourso 2° Orau
12:30 TVE na Esoola — Para Professores
13:00 TVE na Escola — Pré-escolar à 4* série

do Io grau14:40 TVE na Escola — Da 5a à 8a série do Io
grau16.00 Luta Pela Sobrevivência — Insetos

18:30 O* MlaWrlo* da Paixlo — Longa-
metragem

18:00 Os Médicos — Documentário
19:30 Danças do Mundo — Argentina
19:45 Buper-Série — O Segredo de Santa VI-

tória
80KX) Eu 8ou o Show — Trajetória de um artis-

ta. Hoje: Martinho da Vila.
90:30 Reino Selvagem — Subindo o Nilo
8IKK) Sexta Independente — Hoje: Israel no

Egito
88:00 Jornal daa Des — Noticiário
83:00 1986 — Noticiário
00:00 Campeonato Mundial de Clubes de Fute-

boi de Salão —Jogo: Intervlu x C. Portu-
guéa1:30 Boa Noite com Jonas Rezende

CANAL 4
6:30 Telecurso 1° Grau
6:40 De Zero a Sela, o Primeiro Mundo
7:00 Bom Dia, Braall — Programa de entre-

vistas
7:30 Bom Dia, Brasil — Reprise
8:00 TV Mulher — Programa feminino
9:00 Balão Mágico — Programa infantil

18:80 RJ TV — Noticiário local
18:35 Globo Esporte — Noticiário esportivo
18:55 Momento da Copa — Boletim
13KX) Hoje — Programa jornalístico
13:85 Vale a Pena Ver de Noto — Reprise da

novela Feijão Maravilha
14:80 Sessão da Tarde — Filme. Papa Joáo

Paulo II
16:86 Sessão Aventura — Hoje: Havaí 5-0
17:15 Caso Verdade — Episódio: O Menino do

Coral
17:56 De Quina pra Lua — Novela de Alcides

Nogueira
16:50 Cambalacho — Novela de Silvio de

Abreu
18:45 RJ TV — Noticiário local
18:55 Jornal Nacional — Noticiário nacional

e internacional
80:85 Momento da Copa — Boletim
80:30 Selva de Pedra — Novela de Janete

Clair
21:25 Festival de Verão — Filme: A Bíblia
00:00 Jornal da Globo — Noticiário
00:30 RJ TV — Noticiário local
00:40 Clneclube — Filme: Duas Garotas Ro-

mànticas
08:40 Coruja Colorida — Filme: A Noite em

Que o Sol Brilhou

CANAL 6
10:30 Programação Educativa
11:00 Sessão Animada — Desenho
11:55 Copa Total — Boletins informativos
12:00 Manchete Esportiva — Io Tempo — Re-

senha esportiva nacional e interna-
cional

18:30 Jornal da Manchete — Edição da Tarde
— Noticiário, agenda cultural e entre-
vistas

13:00 Mulher de Hoje — Programa reminino
14:00 De Mulher para Mulher — Programa

feminino
14:30 Tarde no Cinema — Filme: A Raposa do

Mar
18:30 Clube da Criança — Desenho
17:50 Cine-Ação — Viagem Fantastica — Se-

riado
18:50 Clô Para os íntimos — Programa ferai-

nino
19:25 Copa Total — Boletins informativos
19:30 Rio em Manchete — Noticiário local
19:45 Manchete Esportiva — 8o Tempo —

Resenha de atualidades esportivas
80:00 Jornal da Manchete — 1* Edição —

Noticiário nacional e internacional
21:15 Japão, Uma Viagem no Tempo — Do-

cumentário
22:05 Aperte o Cinto — Programa humoris-

tico
23:15 Copa Total — Boletim Informativo
23:20 Momento Econômico — Jornalístico
23:25 Jornal da Manchete — 2a Edição —

Noticiário
00:05 Sessão Extra — Filme Sinfonia em

Paris

CONTADORES
Consulte a seção 512

CANAL 7
8:45 Programa Jlmmy 8waggart — Progra

ma religioso
7:15 Qualificação Profissional — Programa

educativo
7:30 8how de Desenhos
8:00 O Despertar da Fé — Programa reli-

gÍ0808:30 Ela — Programa feminino
10:45 Ele no Ela — Programa de variedades
11:25 A Maravilhosa Cozinha de Ofélia —

Programa de culinária
11:55 Boa Vontade — Programa religioso
12:00 Esporte Tçtal — Noticiário esportivo
12:30 Fórmula Única — Musical
14:00 TV Criança — Programa infantil
16:00 Bandeirantes na Copa — Transmissão

do treino coletivo, direto da Toca da
Raposa

19:00 Olhar de Marusia — Jornalístico
19:05 Jornal do Rio — Noticiário local
19:30 Jornal Bandeirantes — Noticiário na-

cional e internacional
20:00 ABC da Copa — Boletim informativo
20:05 Oito Show — Programa apresentado

por Xènia Bier
22:00 Jornal da Noite — Noticiário
22:05 Cinema Dez — Sessão Especial — Fil-

me: A Procura do Verdadeiro Jesus
00:15 Jornal de Amanhã — Noticiário
00:46 Vídeo Clube — Filme: O Leopardo na

Neve
08:45 Fim-de-Noite — O Gordo e o Magro —

Senado humorístico.

CANAL 9
8:45 A Hora da Eucaristia —Programa reli-

gioso9:00 Igreja da Graça — Programa religioso
9:30 Pata ti Pata tá — Programa educativo
9:45 Desenho

10:00 Posso Crer no Amanhã — Mensagem
religiosa com o Pastor Miguel Ângelo

10:15 Comer Bem — Culinária
10:30 Vldeoclip — Musical
11:30 Programa em Tempo — Entrevistas
12:00 Record em Notícias — Noticiário nacio--

nal e internacional
13:30 A Moda da Casa — Programa de culi-

nária
13:45 O Gênio Maluco — Desenho
14:00 O Mundo é Pequeno — Documentário
14:30 Aventura aos Quatro Ventos — Do-

cumentário
15:00 A Tartaruga Biruta — Desenho
15:30 Rod Rocket — Desenho
16:00- Beany e Cecil Desenho
16:30 O Gênio Maluco — Desenho
17:00 Os Dois Caretas — Desenho
17:30 Vibração — Programa jovem18:00 O Mundo é Pequeno — Documentário
18:30 Aventura aos Quatro Ventos — Do-

cumentário
19:00 Jornal da Record — Programa jornalis-tico
19:30 Videoclip — Reprise
20:30 Ferias no Acampamento — Documenta-

rio
21:00 Informe Econômico — Comentário so-

bre economia e mercado financeiro
21:15 Sessão Especial — Filme: O Velho Tes-

tamento
23:15 Encontro Marcado — Programa de en-

t revistas
0:15 Longa-Metragem Legendado — A pro-

gramar

CANAL 11
7:00 Follow Me — Aula de inglês
7:20 Patati Patatá — Programa educativo
7:30 Looney Tunes — Desenho
8:00 Sessão Desenho — Seleção de desenhos

animados e brincadeiras
14:30 Boletim da Copa
14:32 Angelito — Novela
15:30 Soledad — Novela
16:30 Boletim da Copa
16:32 TV PoW/Ultraman — Desenho
17:00 TV Pow Show da Pantera — Desenho
17:30 TV Pow/Popeye — Desenho
18:00 TV Pow/Gaguinho — Desenho
18:30 Carrossel — Desenho: Walt Disney
19:00 Boletim da Copa
19:05 Jornal da Cidade — Noticiário local
19:15 Noticentro — Noticiário nacional o in-

te rn acionai
19:45 Boletim da Copa
19:47 Show da Lucy — Variedades
20:15 O Super Herói Americano — Senado
21:15 A Pantera Cor-de-Rosa — Desenho
21:20 Caldeirão da Sorte — Sorteio
21:25 Especial da Pascoa — Com o Coelhlnho

da Páscoa
22:30 Sexta no Cinema — Filme Em TerritO-
rio Inimigo
00:30 Jornal 24 Horas — Noticiário

vos. Teatro Vanucci. Rua Marquês do S. Vicon-
te. 52. 0tt, Sáb. o dom. às 17h. Ingressos a CzS
30.00.
O JARDIM DAS BORBOLETAS — Toxto de
André Adler. Direção de Ligia Diniz. Teatro
Cawell, Rua Desembargador Isidro, 10 (208-
9176) Sáb. e dom, às 17h30min. Ingressos a
CzS 20,OO.
VAMOS BRINCAR DE CIRCO? — Toxto e dire-
ção do Sallo Tchè. Clube Gurilãndia, Rua S.
Clemente, 408 (255-3498). Sáb. e dom, às 17h.
Ingressos a Cz$ 20.00.
PINÓQUIO E O GRILO FALANTE — Com o
grupo Carrossel. 0a e Dom. às 17h, no Teatro da
Cidade, Av. Epitáeio Pessoa, 1004 (247-3292).
Ingressos a Cz$ 15,00.
O GATO PARDO DE PATRÍCIA E LEONARDO— Toxto de Joáo das Neves. Direção de Lúcia
Coelho. Teatro Glauce Rocha, Av. Rio Branco,
179. Sáb. às 17hedora, às 10h. Ingressos a Cz$
20.00.
A VOLTA DO CAMALEÃO ALFACE — Texto de
Maria Clara Machado Direção de Toninho Lo-
pes. Com o grupo Ponto de Partida. Teatro do
Planetário da Gávea, Rua Pe. Leonel Franca,
240 (274-0090). Sáb e dom, às I0h. Ingresso8 a
Cz$ 20,00. Estacionamento próprio.
A ÁRVORE QUE QUERIA SER GENTE — Texto
do L. Mohana. Direção de Luiz Lassance. Tea-
tro da UFF, Rua Miguol de Frias, 9, Niterói
(717-8080). Sáb, às 17h e dom, às 10h. Até
domingo.
A CASA DE CHOCOLATE — Texto do Nazareth
Rocha. Direção de Wagner Lima. Teatro de
Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 209 (239-1498).
Sábedomàs 17h30min. Ingressos a CzS 20,00.

CRIANÇAS
NOSSA AMIGA NATUREZA — Toxto de Boto do
Castro DiroçAo do Binha do Souza. Com o
Grupo J.A.S. Circo Voador, Lapa. Sab. ás l&h;
dom. às 10h. Ingressos a CzS 15,00 o CzS 10,00
(acompanhantes). Antes do espetáculo aulas do
expressão corporal para crianças. Até dia 20 de
abril
AVENTURAS DE TOM 8AWYER — Toxto do
Mark Twain traduzido por Monteiro Lobato.
Adaptação de Roberto Bomtempo. Direçáo do
Roberto Bomtempo o Roney Villela. Toatro do
América. Rua Campos Sales, 118 (234-2000).
Sáb. e dom. às I7h30min. Ingressos a CzS
20.00. Até domingo
SUJÒ NO OLIMPO — Toxto original A Paz. do
Aristófanes. Adaptação e direção de Cláudio
Torrez Oobzaga. Com o grupo Marxmellow.
Teatro Cândido Mendes, Rua Joana Angélica,
63 (227-9882). Sáb. ás 17h30min o dom., às
10h. Ingressos a CzS 20.00.
O COMETTA HALLEY NO CAMINHO DE S.
THIAGO — Musical de Paulinho de Tarso e
Cláudio Saviotto. Direçào de Paulinho do Tar-
ao Toatro do Planetário Rua Pe. Leonel Fran-
ca. 240 (274-0090). Sáb o dom., às I7h30min.
Ingressos a CzS 20,00.
CEGONHA? QUE CEGONHA — Toxto do Mari-
lu Alvarez. Direçáo de Cláudio Torres Gonzaga.
Com o grupo Infinita Metragem. Teatro Rival,
Rua Álvaro Aivirn, 33 (240-1135). Sáb. às 17h;
dom. às I0h. Ingressos a CzS 15,00.
PASSA. PASSA, PASSARÁ — Musical de Ana
Luiz Job. Direção de Roberto Frota. Músicas de
Antônio Adolfo, Paulinho Tapajós o Xico Cha-
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"points" 

do roque no Rio

Um roteiro para

você encontrar sua turma, assistir ao

show certo e se informar

das coisas

./oaqúim /'Crreirn
dos Santos

ENHORES passagei-
ros, queiram tomar
seus assentos; está
começando uma tre-

pidante viagem pelos becos
roques do Rio de Janeiro. É
uma cidade estranhíssima,
graças a Deus. Vejam, à direi-
ta, seus metaleiros. O ponto
de reunião deles é um pardiei-
ro encravado atrás do Cane-
cão e que auto-apelidou-se
Caverna 2. Abriga conjuntos
que soam como um barbea-
dor elétrico. Mas isso não é
tudo. O Caverna é o único
clube do mundo que trocou a
chapelaria da porta — como
inventaram os franceses e o
Teatro Municipal ainda acre-
dita — por uma "correnteria".
Mais exatamente um lugar
onde os metaleiros deixam as
correntes — e facas — com
que, até semanas passadas,
costumavam armar o maior
pandemônio lá dentro. Era só
começar o som do Stress, do
Azul Limão, do Attack e ou-
tros conjuntos incríveis que a
garotada rodava suas corren-
tes, ferindo o seu semelhante
(se é que um metaleiro pode
ser chamado assim). Como se
não bastasse tanta estranhe-
za, os shows ainda começam às 16h de
domingo.

O próximo ponto desse roteiro, que
deixa a Magical Mistery Tour dos Bea-
tles como algo contemporâneo a Marco
Polo, fica na ponta do Arpoador e depen-
de, para ser vivido em sua completa
loucura, da presença do sol. Farofeiros
de todos os pontos do Rio dirigem-se
para lá, armados de rádios gigantescos e
sintonizam apenas em reggae. Dizem
que parece Drench Town, um bairro de
Kingston, na Jamaica. O disck-jóquei
Maurício Valadares já viu uma cena des-
sas e garante que ao redor desses nossos
rastafarians (a maioria é de sócios do fã-
clube de Bob Marley, na Pavuna) vibra
um pessoal mais rico, branco e informa-
do, curtindo a coisa como se estivesse
em pleno Caribe.

Outro ponto não muito conhecido e
que faz parte da nossa viagem é a qua-
dra da Estácio de Sá, do lado do Tihany.
Descoberta pelo antropólogo Hermano
Viana, ela abriga nos fins de semana
uma multidão de fãs de funk music. As
festas são animadas pelos Dee Jays (fe-
ras como o Rafael, o Marlboro) e chegam
ao seu ponto máximo quando eles brin-
çam com a rotação dos discos, arra-
nham, mexem na mixagem. Nestes mo-
mentos também gritam ao microfone:

Olha o bicho, olha o bicho!
E a massa, eufórica, responde:

Tá legal, tá legal!
Como se não bastasse, as garotas

agora inventaram um jeito de dançar em
que simplesmente ficam empilhadas
uma sobre a outra — e sempre mexendo
com os quadris.

Um capítulo importante no mapa de
quem quer conhecer o roque carioca é
uma visita ao prédio 346 da Conde de

Jamari França

ROCK CLIPS

Polícia janista

e Joelho de Porco

Bonfim. De fora, um prédio como outro
qualquer, com banco no térreo. Mas já
nos corredores, pelo movimento de uns
garotos muito pálidos e vestidos com
camisetas negras, dá pra sentir que uma
cerimônia especial se desenrola por ali.
Agrupam-se no tal edifício nada menos
que três lojas especializadas em discos
de heavy metal. Algumas de suas precio-
sidades, como um ao vivo do Judas
Priest, podem ser encomendadas pela
bagatela de Cz$ 1 mil. Os garotos fazem
aquelas caras feias, mas não incomodam
o resto do comércio. O único compromis-
so das lojas com o condomínio é o de não
aumentar ao mesmo tempo o som de
suas vitrolas, principalmente se estive-
rem rodando alguma bomba do Iron
Maiden. É científico: o prédio poderia
desabar, com as estruturas minadas pe-
la (má) vibração.

¦
É um mundo muito diferente do que

vai pelo Crepúsculo de Cubatão (Barata
Ribeiro 543) ou Ilha dos Mortos (na gale-
ria do Gaumont Copacabana). Reúnem-
se ali os darks bem produzidos da cida-
de. Gente que se veste na Mister Won-
derful (Visconde de Pirajá, 503) e sabe
que, sem um visual enquadrado na esté-
tica do tédio, não passará da porta. Um
cabelo curto no cocuruto e com imensa
franja no olho esquerdo, camisa preta
abotoada no colarinho e um terninho
com ar meio londrino. Gostariam todos
de estar no Clube Taboo, de London,
templo máximo deles, e onde meses
atrás uma menina gorda fez regime para
se enquadrar no visual da coisa a ser
admitida; mas quando o conseguiu esta-
va tão magra que a multidão — no
empurra-empurra do pogo, dança dos
punks — acabou pisoteando-a. So sad,

but real. Está na Face deste mês, uma
revista indispensável para quem se mete
a fundo num roteiro de roque. Pode ser
encontrada na banca da General Osório
(junto com New Musical Express, Spin,
Blitz, Musician), um point famoso entre
os roqueiros do Rio. Ritchie não sai de
lá.

Não chega a ser Londres, mas nesta
sexta-feira, quando a língua começa a
ficar seca e os olhos esbugalhados, sinais
típicos de que falta rock na veia, você
pode tomar sua dose em muitos lugares.
O Robin Hood, no Alto da Tijuca, optou
pelo som inglês tipo The Cure e Smiths,
filmes undergrounds feito Liquid Sky, e
está feliz. Na Barra, a turma do surf se
encontra no Bar Adrenalina, perto do
Bob's na Semambetiba, e no outro dia
tocou-se até um disco do Beach Boys lá.
Isto sem falar no Noites Cariocas, que se
despede neste fim de semana com o
show do Kid Abelha e maldizendo a
caretice estúpida dos homens de negó-
cio que o estão fechando.

Mas seja qual for o ponto do mapa
que você escolha—até mesmo o estúdio
Sonoviso, do Largo de São Francisco,
onde os grupos fazem, por um preço bem
barato, as fitas demo que enviarão para
rádios e gravadoras — , o final da noite
roque é no Real Astória, o restaurante
do Baixo Leblon conhecido pelos ínti-
mos com RA. Os conjuntos vão para lá
depois dos shows. Come-se mais ou me-
nos — mas é a maior festa. Um dia
Cazuza sentou-se ao piano do bar e foi
acompanhado por Lobão numa balada,
meio blues, meio gospel, em que impro-
visaram em torno da frase "o amor não
vale a pena". Foi lindo e não se cobrou
couvert artístico. Lá fora, indiferente, a
noite caía. Como sempre aliás.

A rock scene de São Paulo,
Rock Clips informa: Tokyo
estreou um show impecá-

vel nessa quarta no auditório do
Museu de Arte de São Paulo, vizi-
nho à exposição do Picasso. Luz e
som impecáveis, uma movimenta-
ção em cena criativa, com marca-
ções de palco e luz que reforçavam
o clima das músicas. Os três To-
kyos com possibilidade de se mexer
em cena, Supla (voz), Bidi (guita) e
Andres (baixo) se movimentam
bastante e com razoáveis dotes tea-
trais. Trocas de roupa em várias
músicas, torres de plástico ilumina-
das para Supla cantar dentro, um
monge com tochas de fogo real an-
dando em cena, são alguns recursos
usados pela banda.

Na parte musical, o progresso
dos cinco Tokyos é notával mas
continuam a ser uma banda com
potencial. Ainda não estão prontos.
O ponto que continuo achando
mais fraco é o que parece mais
forte: Supla: sua voz ainda tem
pouca elasticidade e trechos de cer-
tas músicas ficam arrastados ou
ferem os ouvidos por falta de modu-
lação vocal adequada. A base de
Andres e Rocco (bateria) está cada
vez melhor, Bidi está seguro na
guita, tanto nas bases como nos
efeitos, de pedals e alavanca, que
ele prefere a fazer solos. Marcelo
(teclados), a figura mais Dark da
banda, pilota seus sintetizadores
com competência, não tem os de-
dos ágeis de um Luiz Schiavon
(RPM) mas faz um som simples e
criativo, com programas nos seus
synths que calçam bem as músicas
e dão eficientes efeitos em stereo.

Pânico em SP. Policia janista
dando várias batidas antitóxico
nos clubes de rock paulistas. Man-
dam uns garotóes secretos para sa-
car se tem drogas, trancam os ba-
nheiros para ninguém se desvenci-
lhar de nada e entram os homi
revistando todo mundo. Já aconte-
ceu no Madame Satã, no Rose Bom
Bom, no Vitória.

IRA! Preparando as músicas do
LP que começa a gravar dia 28 de
abril no Rio... Vem aí Pânico em SP,
o mini-LP dos Inocentes, uma das
principais bandas punks de São
Paulo, pela WEA... O Magazine vai
voltar é o que garante Ted Gaz, o
guitarrista, depois da saída de Kid
Vinil para formar seus Heróis do

Brasil... Festival de rock do Halley
em Campinas nesse fim de semana
movimentando São Paulo. Todas
as bandas lá mas muita desorgani-
zação, segundo ecos que chegam cá
na capital.
¦ Billy Bond pirou. Depois de fazer
a série Cidade Live Concert no Rio,
se mandou para Sampa onde está
promovendo as segundas e terças
no seu teatro Brigadeiro. Já rola-
ram IRA!, Camisa de Vênus, Capi-
tal Inicial, Inocentes, 14° Andar e
vêm ai Replicantes e Plebe Rude.
Mas o principal é que Billy Bond
resolveu voltar a cantar, está mon-
tando uma banda para temporada
em Buenos Aires, onde será sua
estréia desde o fim do Joelho de
Porco em 81, e depois no Riio e São
Paulo. Ele emagreceu 20 quilos, vai
gravar na Espanha, com músicos
ingleses, um disco revivendo seus
antigos sucessos no Brasil e na Ar-
gentina, com a proposta de não ser
comercial. Porque tudo isso? "Por-
que eu acho que tenho que morrer
no palco. Músico de rock não pode
se aposentar: tenho uma estrutura
hoje, com uma agência de represen-
tações, um teatro e uma produtora
de vídeo e não preciso ficar fazendo
papel que tava fazendo, de office
boy, sendo humilhado por um ban-
do de idiotas fazendo porcaria. Vol-
tei para minhas raízes, chega de
rock de bermuda, vou acabar com
essa praia."

Ultraje a Rigor já de volta na
cidade (Sampa) depois de férias nos
States com tudo a que tinha direi-
to: Nova Iorque, Miami, Orlando.
Só não tinha muito show pra ver.
Se bem que deu pra ouvir o super-
Boking. Agora é compor, fazer uns
shows ainda no interior de São Pau-
lo, Belém, Teresina, São Luís, as
únicas capitais que faltaram. Estú-
dio lá pra junho ou julho, lança-
mento em agosto e setembro.

Voltando ao Rio. Vocês sabiam
que o Canecão está com um novo
sistema contra incêndios? Extinto-
res novos, pó químico e etcétera e
tal, mas tudo isso só depois que a
casa quase pegou fogo sexta passa-
da no final do show de Alceu Valen-
ça. Uma das três telas de pano do
fundo do palco, atrás do cenário,
incendiou e só não houve uma tra-
gédia não se sabe por quê. O pes-
soai de lá se mostrou totalmente
despreparado. A maior parte dos
locais de show no Rio é arapuca, é
sempre bom sentar perto da porta.
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Glória Horta
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Não vale: aprofundar, sofrer, exigir o
que quer que seja e apaixonar.

Vale: escapulir sem magoar, desistir
sem dizer, insinuar, reaparecer sem ex-
plicar.
m Decifre ou devore: se te oferecer uma
carona é porque não vai te levar pra casa.
Se você estiver disponível, sorria. Se não
estiver a fim, diga que está sem sono e
dispense a transa, quer dizer, a carona. Se
vocês se encontraram num bar e transa-
ram depois, que ótimo. Aproveite. Na hora
agá pode dizer o que quiser: que é o
máximo, uma delícia, que estava morren-
do de saudades, etc. Não se preocupe
porque no famoso dia seguinte será como
se nada tivesse acontecido. Converse ame-
nidades, não faça perguntas muito pes-
soais, aproveite o momento e não espalhe.

Amizade

(MANUAL, DE

Fica combinado assim: Se te fizerem um
elogio, você sugere fumar unzinho na sua
casa, como quem não quer nada, queren-
do. O código: se vocês se encontrarem por
acaso (e isso vai ser quase sempre), tudo
vai depender do "oi": um breve aceno de
longe, dois beijinhos, um abraço bem aper-
tado, um beijo colorido ou mais demorado.
Tá decifrado. Pra despedir-se diga apenas"valeu".

Muita atenção: se você se pegar pensan-
do em alguém de véspera, e se seu coração
porventura bater, vá pra longe. Tire fé-
rias, converse com seu psicanalista, mude
de bar, disfarce o máximo que você puder.
Um mero gesto, um curto olhar de paixão
e você põe tudo a perder: e se a pessoa
perceber?

Não vale sofrer: está tudo bem, a vida é
bela, as pessoas são interessantes, ama-
nhã vai pintar o maior sol e você é livre
para não amar a hora que você quiser.

dolorida

IJSTSTRIJÇÕES)

Aproveite enquanto é tempo: você pode ter
quantas amizades doloridas quanto os
dias do ano. A vida é uma só, o importante
é viver o momento, você pode até ser uma
pessoa livre: ninguém vai te amar e colar
no teu pé.

Todo cuidado é pouco: se uma pessoa
começar a te ligar toda semana, falar
palavras de amor fora da cama, cuidado!
Se ousar pedir uma fotografia tua, tomar
café da manhã contigo e como quem não
quer nada ir ficando pro almoço... Se
disser a roupa que você estava usando no
dia em que se conheceram, afaste-se! Você
conhece esse tipo: cheio de amor pra dar,
vai trancar você a sete chaves, querer
trocar experiências, saber do seu passado,
conhecer seus amigos e entrar pra sua
tribo.

Você conhece o roteiro: no próximo ca-
pítulo vai querer dormir agarradinho,
aposto que vai sonhar com você. Vai olhar

bem dentro dos seus olhos e invadir sua
privacidade.

Cuidado: o próximo passo é começar a
achar você a pessoa mais interessante do
mundo e isso é perigoso: você ê a pessoa
mais interessante do mundo e um dia um
dos dois vai ter que pagar caro por isso.

Então: antes que te decifrem, devore.
Todos vão morrer de inveja de você: uma
pessoa superfeliz, que aproveita a vida ao
máximo e vive livre e intensamente. Que
baratão.

Glória Horta. 31
anos. e poeta e
fará recitais no
Botanic. na
segunda e
terça-feiras
próximas, às 22
horas
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