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Andrade, dono de posto, conseguiu uma Utrnnar para vender combus-
tivel mais barato. Ele aguarda a reagao do governo. (Pagina 23)
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Álcool

Sônia D'Almeida

Para Aygo de Sá, diretor de carnaval do Salgueiro| nas atuais circunstâncias econômicas a
única fórmula capaz de salvar o samba está no novo esquema empresarial da Liga. (Página 26)
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Governo 
perde 

controle da inflação

Tempo
No Rio e em Niterói, nublado
a ocasionalmente encoberto.
Pancadas de chuvas ocasio-
nais. Visibilidade moderada.
Temperatura em ligeiro de-
clínio; máxima de ontem:
35,1°, em Bangu; mínima:
21,2°, no Alto da Boa Vista.
Foto do satélite e tempo no
mundo, página 20.

DOMINGO
Filho de um dos maiores ban-
queiros do país, Walter Morei-
ra Salles Jr, 31 anos, poderia
muito bem estar à frente dos
negócios do pai ou então
curtindo a dolce vita a que
alguns — erradamente —
acreditam que ele faz jus só
por causa do sobrenome. "Pe-
lo meu nome tenho de traba-
lhar dobrado", rebate ele. Um
pioneiro da produção inde-
pendente, Waltinho está revo-
lucionando os padrões da nos-
sa TV. China, o Império do
Centro, série que começa a ser
transmitida a partir de ama-
nhã pela Manchete, é apenas
um dos muitos programas seus
que apresentam a mesma qua-
lidade e apuro visual inco-
muns na televisão brasileira.
Com sua atenção dividida en-
tre meia dúzia de outros pro-
jetos, ele pode se orgulhar de
ser esse espécime raro: um
independente que deu certo.

Estrela solitária
A torcida do Botafogo é o prin-
cipal personagem do jogo de
hoje, às 17 horas, no Maraca-
nã, contra o Coríntians. Reani-
mada com a subida de produ-
ção do time no Campeonato
Brasileiro, ela promete lotar o
estádio com a mesma paixão
da época em que o clube era a
base da Seleção Brasileira.
Hoje, esse mesmo torcedor do
Botafogo vive entre a esperan-
ça e a saudade e já se acostu-
mou a enxergar o futuro com o
otimismo do passado. (Pág. 31)

Desafio a Cola
Dono da maior empresa de
transporte interestadual ro-
doviário do mundo, a Itapemi-
rim, Camilo Cola poderá ser a
salvação da Vasp e da Trans-
brasil, convocado para dirigir
uma holding capaz de fazer
frente à Varig. (Página 26)

Parto em computador
Uma técnica de simulação do
trabalho de parto sob controle
do computador permitirá a
obstetras e pediatras prever
as condições de nascimento
do bebê de uma gravidez de
alto risco, saber se o parto
será normal ou cesariano, e
antecipar as condições de saú-
de da criança, graças ao traba-
lho dos pesquisadores de en-
genharia médica da Universi-
dade Federal de Santa Catari-
na. (Página 16)
Riqueza oceânica
Cinco mil amostras de sedi-
mentos do solo submarino es-
tão à disposição de empresas
e universidades no Lagemar,
única instituição de pesquisa
brasileira que faz um levanta-
mento geofísico das regiões
profundas do oceano. O Brasil
é signatário de um acordo in-
ternacional que dá direito de
exploração das riquezas oceâ-
nicas a países que já tenham
pesquisas nessa área. (Pág. 16)

Juiz da maconha
O juiz Douglas Ginsburg, indi-
cado pelo presidente Reagan
para a Suprema Corte, retirou
sua candidatura devido às
reações indignadas a sua de-
claração de que havia fumado
maconha. Esta é a segunda
tentativa frustrada de Reagan
de colocar um juiz no Supre-
mo. (Página 19)

Francês 
prefere

ficar só do que

acompanhado
Antes só do que nial-acompanliado.

Este c o lema dc 16 milhões 800 mil
franceses (30% da população) que, por
preferencia ou falta dc opção! vivem sós.
Nesse fim dc semana, homens e mulheres
solitários da França têm um encontro cm
Paris, no Salão dos Celibatários, que mos-
tra desde congelados em porção individual
a aparelhos dc limpeza sofisticados.

Há também as camas dc casal, já que
uma vantagem do celibato c ter muito
espaço para dormir. A indústria investe
pesado no solteiro. No lazer, c campeão.
Nas férias c fins de semana, gasta em
média 10 vezes mais do que um casal
(impressionar a namorada custa caro).
Compra nove vezes mais discos c livros do
que os casados. Vai muito mais ao cinema
e ao teatro. Não c à toa que cclibatário
quer dizer "habitante do céu". (Pág. 17)

Carro atropela

dez no Jóquei

e mata mulher
Vicentina Andrade de Azevedo, 60,

mãe dos cincgrafistas Daniel c Josias Andra-
de, das TVs Globo c Manchete, foi a vítima
fatal do acidente provocado pelo advogado
Aury Valente Avillez, 63, ontem por volta
das 16h, em frente à porta principal
do Jóquei Clube, no Jardim Botânico.
Segundo Avillez, o pneu direito da frente
dc seu Monza SL/E estourou e não foi
possível controlar o carro, que atropelou
no ponto de ônibus mais dez pessoas, aten-
didas no Hospital Miguel Couto, entre cias, a
atriz Ana Maria Magalhães em estado grave.
Os peritos do Carlos Éboli não podem ain-
da precisar se foi esta a causa, mas atesta-
ram que o advogado não estava embriagado.

Murad distribui

influências e

briga com PMDB

Qualquer idéia progressista enfren-
ta uma barreira ao tentar entrar no
Palácio do Planalto: Jorge Murad, se-
cretário particular e ex-genro do presi-
dente Sarney. Defensor da iniciativa
privada e do capital estrangeiro, Murad
briga com o PMDB e está com um pé
fora do governo, embora Sarney o trate
paternalmente e o tenha feito amigo de
seus amigos, sobretudo empresários.

Murad levou ou tentou levar seus
próprios amigos para o governo: Michal
Gartenkraut divide hoje o poder no
Planejamento com o ministro Aní-
bal Teixeira, mas Miguel Ethel perdeu
essa vaga. E Michael Broad, outro ami-
go, teve sua indicação barrada para
uma empresa do Ministério dos Trans-
portes por causa de sua ficha de empre-
sário várias vezes falido. (Página 4)

Sflo Paulo — Bolo Monagatll

Andrade, dono de posto, conseguiu uma liminar para vender combus-
tível mais barato. Ele aguarda a reação do governo. (Página 23)

Dinheiro na 
política

divide empresariado

Os empresários, que assistiram de
braços cruzados à aprovação da estabili-
dade, juntam dinheiro para tentar rever-
ter o quadro desfavorável a seus interes-
ses na Constituinte. A soma final deve
chegar a 'US$ 5 milhões, revelou um
empresário que criticou o uso do poder
financeiro para impor seus pontos de
vista. A mistura de política com dinheiro
alto deixa clara uma divisão entre o
empresariado sobre qual a melhor ma-
neira de agir na Constituinte.

Em seu discurso na reunião da
União Brasileira dos Empresários

(UBE), realizada na quinta-feira, An-
tonio Ermírio de Morais ecoou a opi-
nião de vários de seus colegas, entre
eles Albano Franco, presidente da
CNI. Ermírio advertiu que não concor-
daria com métodos pouco convencio-
nais de atuação política: 

"Não 
pode-

mos, para corrigir um erro, incorrer em
outro". Grande parte do dinheiro arre-
cadado sustenta o quartel-general da
Frente da Livre Iniciativa, uma organi-
zação lobista que conta com mais de 20
técnicos e ocupa um andar inteiro do
Hotel Nacional, em Brasília. (Página 8)

Os reajustes de preços verifi-
cados nas últimas semanas criaram
novamente o temor de que a infla-
ção brasileira galopa sem qualquer
controle. Contido na sua ação con-
tra os empresários que desafiam a
política de administração de pre-
ços do ministro Bresser Pereira e
sem base política para sustentar o
achatamento dos salários, o gover-
no agora se vê às voltas com o
impacto psicológico da expectativa
inflacionária.a

E justamente este fator que
mais assusta os economistas e, no
momento, ele cresce na exata pro-
porção em que a credibilidade do
governo diminui. Dionísio Carnei-
ro, chefe do departamento de eco-
nomia da PUC do Rio, acredita
que esta expectativa está sendo
gerada propositalmente. 

"A única
forma de fazer com que as pessoas
comprem, com este nível de pre-
ços, é criando a expectativa de que
eles continuarão subindo indefini-
damente", teoriza Carneiro.

A espiral de preços nos últi-
mos 15 dias sugere o descontrole.
A cadeia de lanchonetes Bob's
aumentou em cerca de 60% to-
dos os preços de seus sanduí-
ches, a mesma média verifica-
da entre os fogões vendidos por
uma loja de eletrodomésticos do
Rio. Os supermercados, que
adiaram o quanto puderam o re-

passe para o varejo, começa-
ram a soltar seus aumentos de
maneira nada tímida: o óleo
de soja subiu 30%, os queijos
55% enquanto que a geléia de
mocotó aumentou 60%. (Pág. 27)

URSS: em busca

Setenta anos após a Revolução, a
União Soviética é hoje o símbolo maior
de uma utopia à procura de si mesma.
Um caderno especial de 12 páginas
mostra e discute as dificuldades do jo-
vem e pragmático líder de 56 anos
Mikhail Gorbachev na guerra contra o
que chama de a grande estagnação.
Entrevistas com o sovietólogo america-
no Gerry Hough e o senador do PCI
Giuseppe Boffa, trechos do novo livro
do economista número 1 do Kremlin
Abel Aganbeguian, depoimentos de
brasileiros, e um debate sobre os hmi-
tes e o significado da glasnost (abertu-
ra) e perestroika (reestruturação) de
Gorbachev. A reforma gorbacheviana
seria só cosmética ou estrutural? No
caderno, uma incursão no cotidiano
soviético visto pelo Ocidente, a buro-
cracia, as filas, a corrida a restaurantes
particulares, exposiçoes e filmes de

artistas malditos e agora reabilitados.
Democratizar é preciso, diz Gorba-
chev, que forma com a elegante mu-
lher Raisa a primeira dobradinha mo-
derna no Kremlin: "O 

processo é irre-
versível. Se não for conosco, com
quem será? Se não for agora, quando
será?" (BEspecial e página 19)

¦ A esquerda, nos principais países
do mundo ocidental, vive uma crise
de identidade e não sabe aproveitar
os erros da direita. Na Itália, o PCI
em menos de 5 anos perdeu 2 milhões
de votos. Os franceses estão desiludi-
dos tanto com os socialistas quan-
to com a direita liberal. Na Grã-Bre-
tanha^^oS sindicatos perdem força.
Nos EUA, a revolução conservado-
ra de Reagan dá sinais de esgotamen-
to e o centro se fortalece. (Página 18)

Favo re c ime ntos

em Brasília

ameaçam banco

A ausência de critérios técnicos na
concessão de financiamentos a constituin-
tes como Raul Belém (PMDB-MG) ou
ao sobrinho do ex-presidente Juscelino
Kubitschek, Ildeu de Oliveira, está pro-
vocando uma profunda crise no Banco
Regional de Brasília. Um dos poucos
bancos estaduais que até agora não co-
nhecera a situação pré-falimentar do Ba-
nerj ou do banco do Ceará, o BRB teve
prejuízo de CZ$ 52 milhões cm outubro
passado. Até dezembro, os créditos não
pagos poderão chegar a CZ$ 300 milhões.

O governador de Brasília, José Apa-
recido de Oliveira, reagiu com idignação
ao ser procurado pelo JORNAL DO
BRASIL, mas se limitou a sugerir even-
tual inquérito no futuro. Aparecido indi-
cou para a diretoria do BRB seis pessoas
vindas do Banco Nacional. (Página 24)

ROBERTO HADDAD.
— Leilões de Arte — É
a melhor opção p/ ven-
das de suas peças.
Bons negócios são fei-
tos p/ quem tem capa-
cidade. Inf. Tel. 255-
3993 e 235-7141
(PABX)

ROBERTO HADDAD
— Com tradição de 20
anos no ramo de anti-
güidades oferece seus
serviços em organiza-
ção de leilões p/ venda
de seus objetos de ar-
te c/ segurança total.
Faça uma consulta. R.
Pompeu Loureiro 27A.

ROBERTO HADDAD —
LEILÕES DE ARTE —
Mantém uma equipe de
avaliadores especializa-
dos. Atendemos em
qualquer parte do paíss/ despesas. R. Pom-
peu Loureiro 27 A. Tels.
(021) 235-7141 e (021)
255-3993.

ROBERTO HADDAD —
Convida p/ seu GRAN-
DE LEILÃO DE ARTE, a
partir de 21 de novem-
bro, encerrando a tem-
porada de 1987, ÚLTI-
MOS DIAS para recebi-
mento de peças. Inf.
Tel. 235-7141 e 255-
3993 (PABX).

ESTAMOS RECEBEN-
DO SUAS PEÇAS — P/
leilão de NOVEMBRO,
quadros, móveis, prata-
ria, porcelanas, cristais,
esculturas, jóias, etc. RO-
BERTO HADDAD LEI-
LÕES DE ARTE. Últimos
dias de captação. Tel.
235-7141 e 255-3993
(PABX).

ROBERTO HADDAD— Tem o prazer de
convidar V. Sa. para o
ÚLTIMO GRANDE
LEILÃO DE 1987, quefará realizar a partir de
21 de novembro. Últi-
mos dias de captação.
Inf. Tel. 235-7141 e
255-3993.

ÚLTIMOS DIAS DE
CAPTAÇÃO DE PEÇAS
— Estamos recebendo
seus objetos de arte pa-
ra o ÚLTIMO GRANDE
LEILÃO DA TÊMPORA-
DA, a partir de 21 de
novembro. Consulte-nos
imediatamente. Inf. Tel.
235-7141 e 255-3993.

PROCURADOS: PATEK,
ROLEX, CARTIER, VA-
CHERON, LANGE CRO-
NÓGRAFOS e fases de
LUA. Coleções, compra-
mos, cobrimos ofertas.
Entrevista T. 521-2288 de
2a a 6a. H. Comercial. Pre-
ço esp. a comerciantes.

ROBERTO HADDAD —
LEILÃO DE ARTE — Es-
tamos recebendo qua-
dros, móveis, pratarias,
porcelanas, cristais, es-
culturas, etc. para o ÚLTI-
MO LEILÃO DA TEMPO-
RADA DE 1987. últimos
dias, inf. Tel. 235-7141 e
255-3993 (PABX)

SE VOCÊ TEM —Ob-
jetos de arte, mas nun-
ca participou de lei-
lões, ROBERTO HAD-
DAD, dará todas as in-
formações necessá-
rias p/ suas dúvidas.
Consulte-nos. Tel.
235-7141 e 255-3993
(PABX).
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Sônia D'Almeida

Para Aygo de Sá, diretor de carnaval do Salgueiro, nas atuais circunstâncias econômicas a
única fórmula capaz de salvar o samba está no novo esquema empresarial da Liga. (Página 26)
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URSS:

Setenta anos após a Revolução, a
União Soviética é hoje o símbolo maior
de uma utopia à procura de si mesma.
Um caderno especial de 12 páginas
mostra e discute as dificuldades do jo-
vem e pragmático líder de 56 anos
Mikhail Gorbachev na guerra contra o
que chama de a grande estagnação.
Entrevistas com o sovietólogo america-
no Gerry Hough e o senador do PCI
Giuseppe Boffa, trechos do novo livro
do economista número 1 do Kremlin
Abel Aganbeguian, depoimentos de
brasileiros, e um debate sobre os limi-
tes e o significado da glasnost (abertu-
ra) e perestroika (reestruturação) de
Gorbachev. A reforma gorbacíieviana
seria só cosmética ou estrutural? No
caderno, uma incursão no cotidiano
soviético visto pelo Ocidente, a buro-
cracia, as filas, a corrida a restaurantes
particulares, exposições e filmes de

ROBERTO HADDAD
— Leilões de Arte — É
a melhor opção p/ven-
das de suas peças.
Bons negócios são fetf
tos p/ quem tem capa-
cidade. Inf. Tel. 255-
3993 e 235-7141
(PABX).

ROBERTO HADDAD— Com tradição de 20
anos no ramo de anti-
güidades oferece seus
serviços em organiza-
ção de leilões p/ venda
de seus objetos de ar-
te c/ segurança total.
Faça uma consulta. R.
Pompeu Loureiro 27A.

ROBERTO HADDAD —
LEILÕES DE ARTE —
Mantém uma equipe de
avaliadores especializa-
dos. Atendemos em
qualquer parte do paiss/ despesas. R. Pom-
peu Loureiro 27 A. Tels.
(021) 235-7141 e (021)
255-3993.

ROBERTO HADDAD —
Convida p/ seu GRAN-
DE LEILÃO DE ARTE, a
partir de 21 de novem-
bro, encerrando a tem-
porada de 1987, ÚLTI-
MOS DIAS para recebi-
mento de peças. Inf.
Tel. 235-7141 e 255-
3993 (PABX).

-£

ESTAMOS RECEBEN-
DO SUAS PEÇAS — P/
leilão de NOVEMBRO,
quadros, móveis, prata-ria, porcelanas, cristais,
esculturas, jóias, etc. RO-
BERTO HADDAD LEI-
LÕES DE ARTE. Últimos
dias de captação. Tel.
235-7141 o 255-3993
(PABX).

ROBERTO HADDAD— Tem o prazer de
convidar V. Sa. para o
ÚLTIMO GRANDE
LEILÃO DE 1987, quefará realizar a partir de
21 de novembro. Últi-
mos dias de captação.
Inf. Tel. 235-7141 e
255-3993

ÚLTIMOS DIAS DE
CAPTAÇÃO DE PEÇAS
— Estamos recebendo
seus objetos de arte pa-
ra o ÚLTIMO GRANDE
LEILÃO DA TÊMPORA-
DA, a partir de 21 de
novembro. Consulte-nos
imediatamente. Inf. Tel.
235-7141 e 255-3993.

ROBERTO HADDAD —
Prestigiando clientes e
amigos que fizeram de
seus leilões os melho-
res do Rio, oferece sua
sede própria c/ 700mz,
refrigerados e estacio-
na mento privativo p/150 autos. R Pompeu
Loureiro 27 A — Copa-
cabana.

ROBERTO HADDAD —
LEILÃO DE ARTE — Es-
tamos recebendo qua-
dros, móveis, pratarias,
porcelanas, cristais, es-
culturas, etc. para o ÚLTI-
MO LEILÃO DA TEMPO-
RADA DE 1987, últimos
dias, inf. Tel. 235-7141 e
255-3993 (PABX),

¦ A esquerda, nos principais países
do mundo ocidental, vive uma crise
de identidade e não sabe aproveitar
òs erros da direita. Na Itália, o PCI
em menos de 5 anos perdeu 2 milhões
de votos. Os franceses estão desiludi-
dos tanto com os socialistas quan-
to com a direita liberal. Na Grã-Bre-
tanha, os sindicatos perdem força.
Nos EUA, a revolução conservado-
ra de Reagan dá sinais de esgotamen-
to, e o centro se fortalece. (Página 18)

Aliodo

Governo 
perde 

controle da inflação

Tempo
No Rio e em Niterói, nublado
a ocasionalmente encoberto.
Pancadas de chuvas oeasio-
nais. Visibilidade moderada.
Temperatura em ligeiro de-
clínio; máxima de ontem:
35,1", em Bàngu; mínima:
21,2°, no Alto da Boa Vista.
Foto do satélite e tempo no
mundo, página 20.

Loteria
A extração n" 2392 da Loteria
Federal sorteou, ontem, os se-
guintes bilhetes: 1°) 62 089 —
SP; 2") 40 185 — MS; 3") 39 198
— SP; 4") 15 949 — SP; é 5")
05 838 — MT. (Página 20)

DOMINGO
Filho de um dos maiores ban-
queiros do país, Walter Morei-
ra Salles Jr, 31 anos, poderia
muito bem estar à frente dos
negócios do pai ou então
curtindo a (lolce vita a que
alguns — erradamente —
acreditam que ele faz jus só
por causa do sobrenome. "Pe-
lo meu nome tenho de traba-
lhar dobrado", rebate ele. Um
pioneiro da produção inde-
pendente, Waltinho está revo-
lucionando os padrões da nos-
sa TV. China, o Império do
Centro, série que começa a ser
transmitida a partir de ama-
nhã pela Manchete, é apenas
um dos muitos programas seus
que apresentam a mesma qua-
lidade e apuro visual inco-
muns na televisão brasileira.
Com sua atenção dividida en-
tre meia dúzia de outros pro-
jetos, ele pode se orgulhar de
ser esse espécime raro: um
independente que deu certo.

Francês 
prefere

viver só do que

ser mal casado

Antes só do que mal acompanhado,
liste c o lema dc 16 milhões 800 mil
franceses (30% da população) que, por
preferencia ou falta de opção, vivem sós.
Nesse fim de semana, homens c mulheres
solitários da França têm um encontro em
Paris, no Salão dos Cclibatários, que mos-
tra desde congelados cm porção individual
a aparelhos dc limpeza sofisticados.

Má também as camas dc casal, já que
uma vantagem do celibato é ter muito
espaço para dormir. A indústria investe
pegado no solteiro. No lazer, c campeão.
Nas ferias c fins de semana, gasta cm
média 10 vezes mais do que um casal
(impressionar a namorada custa caro).
Compra nove vezes mais discos e livros do
que os casados. Vai muito mais ao cinema
e ao teatro. Não é à toa que celibatário
quer dizer "habitante do céu". (Pág. 17)

Carro atropela

11 no Jóquei

e mata mulher
Vicentina Andrade dc Azevedo, 60,

mãe dos cinegrafistas Daniel e Josiàs Andra-
dc, das TVs Globo e Manchete, foi a vítima
fatal do acidente provocado pelo advogado
Aury Valente Avillez, 63, ontem por volta
das 16h, em frente à porta principal do
Jóquei Clube, no Jardim Botânico. Segundo
Avillez, o pneu direito da frente dc seu
Monza SL/E estourou e não foi possível
controlar o carro, que atropelou no ponto de
ônibus mais dez pessoas, atendidas no Hospi-
tal Miguel Couto, entre elas, a atriz Ana
Maria Magalhães, cm estado grave. Os peri-
tos do Carlos Éboli não podcin ainda preci-
sar se foi esta a causa, mas atestaram que o
advogado não estava embriagado. (Pág. 12)

Sflo Paulo — Boto Monagattl

Andrade, dono de posto, conseguiu unui liminar para vender combxis-
tível mais barato. Ele aguarda a reação do governo. (Página 23)

Dinheiro na 
política

divide empresariado

Os empresários, que assistiram de
braços cruzados à aprovação da estabili-
dade, juntam dinheiro para tentar rever-
ter o quadro desfavorável a seus interes-
ses na Constituinte. A soma final deve
chegar a US$ 5 milhões, revelou um
empresário que criticou o uso do poder
financeiro para impor seus pontos de
vista. A mistura dc política com dinheiro
alto deixa clara uma divisão entre o
empresariado sobre qual a melhor ma-
neira de agir na Constituinte.

Em seu discurso na reunião da
União Brasileira dos Empresários

(UBE), realizada na quinta-feira, An-
tonio Ermírio dc Morais ecoou a opi-
nião dc vários dc seus colegas, entre
eles Albano Franco, presidente da
CN1. Ermírio advertiu que não concor-
daria com métodos pouco convencio-
nais de atuação política: 

"Não 
pode-

mos, para corrigir um erro, incorrer cm
outro." Grande parte do dinheiro arre-
cadado sustenta o quartel-general da
Frente da Livre Iniciativa, uma organi-
zação lobista que conta com mais cie 20
técnicos e ocupa um andar inteiro do
Hotel Nacional, em Brasília. (Página 8)

Os reajustes dc preços verifi-
cados nas últimas semanas criaram
novamente o temor dc que a infla-
ção brasileira galopa sem qualquer
controle. Contido na sua ação con-
tra os empresários que desafiam a
política de administração de pre-
ços do ministro Brcsser Pereira c
sem base política para sustentar o
achatamcnto dos salários, o gover-
no agora se vê às voltas com o
impacto psicológico da expectativa
inflacionária.

É justamente este fator que
mais assusta os economistas e, no
momento, ele cresce na exata pro-
porção em que a credibilidade do
governo diminui. Dionísio Carnei-
ro, chefe do departamento de eco-
nomia da PUC do Rio, acredita
que esta expectativa está sendo
gerada propositalmente. 

"A única
forma de fazer com que as pessoas
comprem, com este nível de pre-
ços, é criando a expectativa de que
eles continuarão subindo indefini-
damente", teoriza Carneiro.

A espiral de preços nos últi-
mos 15 dias sugere o descontrole.
A cadeia de lanchonetes Bob's
aumentou em cerca de 60% to-
dos os preços de seus sanduí-
ches, a mesma média verifica-
da entre os fogões vendidos por
uma loja de eletrodomésticos do
Rio. Os supermercados, que
adiaram o quanto puderam o re-
passe para o varejo, começa-
ram a soltar seus aumentos de
maneira nada tímida: o óleo
de soja subiu 30%, os queijos,
55%, enquanto que a geléia de
mocotó aumentou 60%. (Pág. 27)

SE VOCÊ TEM — Ob-
jetos de arte, mas nun-
ca participou de lei-
lões, ROBERTO HAD-
DAD, dará todas as ir|
formações necessá-
rias p/ suas dúvidas.
Consulte-nos. Tel.
235-7141 e 255-3993
(PABX).

Favorecimentos

em Brasília

ameaçam banco

A ausência de critérios técnicos na
concessão de financiamentos a constituin-
tes como Raul Belém (PMDB-MG) ou
ao sobrinho do ex-presidente Juscelino
Kubitschek, Ildeu de Oliveira, está pro-
vocando uma profunda crise no Banco
Regional de Brasília. Um dos poucos
bancos estaduais que até agora nao co-
nhecera a situação pré-falimentar do Ba-
nerj ou do Banco do Ceará, o BRB teve
prejuízo de CZ$ 52 milhões em outubro
passado. Até dezembro, os créditos não
pagos poderão chegar a CZ$ 300 milhões.

O governador de Brasília, José Apa-
recido de Oliveira, reagiu com indigna-
ção ao ser procurado pelo JORNAL DO
BRASIL, mas se limitou a sugerir even-
tual inquérito no futuro. Aparecido indi-
cou para a diretoria do BRB seis pessoas
vindas do Banco Nacional. (Página 24)

em busca da

artistas malditos e agora reabilitados.
Democratizar é preciso, diz Gorba-
chev, que forma com a elegante mu-
lher Raisa a primeira dobradinha mo-
derna no Kremlin: "O 

processo c irre-
versível. Se não for conosco, com
quem será? Se não for agora, quando
será?" (BEspecial e página 19)

Estrela solitária
A torcida do Botafogo é o prin-
cipal personagem do jogo de
hoje, às 17 horas, no Maraca-
nã, contra o Coríntians. Reani-
mada com a subida de produ-
ção do time no Campeonato
Brasileiro, ela promete lotar o
estádio com a mesma paixão
da época em que o clube era a
base da Seleção Brasileira.
Hoje, esse mesmo torcedor do
Botafogo vive entre a esperan-
ça e a saudade e já se acostu-
mou a enxergar o futuro com o
otimismo do passado. (Pág. 31)

Parto em computador
Uma técnica de simulação do
trabalho de parto sob controle
do computador permitirá a
obstetras e pediatras prever
as condições de nascimento
do bebê de uma gravidez de
alto risco, saber se o parto
será normal ou cesariano, e
antecipar as condições de saú-
de da criança, graças ao traba-
lho dos pesquisadores de en-
genharia médica da Universi-
dade Federal de Santa Catari-
na. (Página 16)
Riqueza oceânica
Cinco mil amostras de sedi-
mentos do solo submarino es-
tão à disposição de empresas
e universidades no Lagemar,
única instituição de pesquisa
brasileira que faz um levanta-
mento geofísico das regiões
profundas do oceano. O Brasil
é signatário de um acordo in-
ternacional que dá direito de
exploração das riquezas oceâ-
nicas a países que já tenham
pesquisas nessa área. (Pág. 16)

Juiz da maconha
O juiz Douglas Ginsburg, indi-
cado pelo presidente Reagan
para a Suprema Corte, retirou
sua candidatura devido às
reações indignadas á sua de-
claraçào de que havia fumado
maconha. Esta é a segunda
tentativa frustrada de Reagan
de colocar um juiz no Supre-
mo. (Página 19)

Murad distribui

influências e

briga com PMDB

Qualquer idéia progressista enfren-
ta uma barreira ao tentar entrar no
Palácio do Planalto: Jorge Murad, se-
cretário particular e ex-genro do presi-
dente Sarney. Defensor da iniciativa
privada e do capital estrangeiro, Murad
briga com o PMDB e está com um pé
fora do governo, embora Sarney o trate
paternalmente e o tenha feito amigo de
seus amigos, sobretudo empresários.

Murad levou ou tentou levar seus
próprios amigos para o governo: Michal
Gartenkraut divide hoje o poder no
Planejamento com o ministro Aní-
bal Teixeira, mas Miguel Ethel perdeu
essa vaga. E Michael Broad, outro anii-
go, teve sua indicação barrada para
uma empresa do Ministério dos Trans-
portes por causa de sua ficha de empre-
sário várias vezes falido. (Página 4)
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o formigueiro

pesar chi mstinçaò de
objetivos das lide-

ranças que se conjugam
ria formação do Ccntrâo,
cujo objetivo tático ti mu-
dar o regimento da Çons-
tituinte para possibilitar a
apresentação de emendas
c reverter o processo de
votação do texto aprova-
do pela Comissão de Sis-
tematizagão, não hâ dúvida de que o governo
dela participou e dentro dela exerce expressiva
influencia. As questões econômico-sociais são
as dominantes, por assim dizer estratégicas,
pois, em nome delas e sob inspiração do
empresariado mais atuante do país é que às
forças políticas que apoiam o presidente Sar-
ncy somaram-se o PDS, o PTB e partidos
menores, alem de ter sido feita, no PMDB, a
distinção nítida entre os que operam na linha
do governo e os que pretendem reformas
políticas como a introdução do parlamentaris-mo e a redução do mandato do atual presi-dente.

Deve-se deduzir, em conseqüência, quemelhorou a posição das forças governistas na
defesa do sistema presidencialista c na preser-vagão do mandato de cinco anos reivindicado
pelo Sr. José Sarney. Embora a maioria da
Constituinte se incline ainda pela mudança do
sistema de governo, não é desconhecida a
tendência do empresariado e das Forças Ar-
madas, como expressões das forças estabiliza-
doras do stahi auo, para manter o sistema
presidencialista de governo c a concentração
de poder nas mãos do Executivo, malgrado as
críticas que o empresariado faz indiscrimina-
damente ao comportamento do presidente da
República, a quem acusa de indeciso e impo-
tente diante das pressões que cerceiam sua
iniciativa política.

Alcançado o objetivo imediato, adjetivo,
de obter o poder de emenda para a grande
maioria dos Constituintes que a Sistematiza-
ção pretendeu marginalizar, o provável c que
se retome no âmbito da Constituição a nego-
ciação generalizada, conforme a natureza das
assembléias c o hábito da coordenação política
de interesses dominantes. O poder de barga-
nha de cada grupo ou corrente aumenta em
face de cada situação ou de cada questão que
seja levada à deliberação do plenário, de tal
modo que a solução da maioria delas torna-se
imprevisível. O panei do Sr. Ulysses Guima-
rães voltará a ser decisivo.

Como observou o ministro Aureliano
Chaves, "pisaram no formigueiro", e a evolu-
ção das composições que restaurem o equilí-
brio interno da Constituinte tornou-se de certo
modo imprevisível. A esquerda, no momento,
está na defensiva, mas, como há dentro dela
diversidade de interesses, sempre há de supor-
se que correntes de centro-esquerda negociem
ou transacionem com outros grupos cm busca
de maiorias eventuais que sc formariam paravotar toda c qualquer emenda que seja subme-
tida ao plenário. O centro-conservador conse-
guiu uma vantagem traduzida na preferênciana votação à emenda de plenário, o que obriga
o adversário a um esforço brutal para superar
a notória inferioridade dos sistematizadores.
Mas diante de questões políticas, que não
envolvam o compromisso estratégico básico,
algo poderá ser feito até mesmo com prejuízode um ou outro postulado que no momento
contribui para a compacta formação dos 320
constituintes do Ccntrâo.

O presidente José Sarney teve o bom-
senso de reconhecer que os objetivos desse
movimento nem sempre são os do governo,mas a presença dos seus principais articulado-
res no Ccntrâo indica o interesse do Palácio do
Planalto em inserir nas modificações que se
tornaram previsíveis a defesa do presidência-lismo e ate mesmo dos cinco anos de mandato,
apesar de desfalques no PFL, como o do
senador Marco Maciel, favorável agora aos
quatro anos, c da pressão de setores do
Ccntrâo em favor da eleição geral ainda em
1988, tese bastante perigosa para a estabilida-
de da Constituinte e dos seus membros, quesão igualmente senadores e deputados.

A principal deficiência do governo, na
condução das suas teses, é a carência de
lideranças de peso ao seu lado. Todo o Ccn-
trio, aliás, dissemina-se por uma multiplicida-
de de correntes que dificultam a identificação
de lideranças que expressem a média das
idéias em curso lá por dentro. Amanhã seus
membros tentarão suprir a deficiência, indi-
cando porta-vozes e coordenadores.

Da parte do governo o anúncio do fim da
moratória e da próxima ida ao FMI agravará
seus problemas dentro do PMDB, mas lhe
facilitará a situação junto a outras correntes
políticas. Também o caso da Autolatina terá
efeito no processo político, na medida em queas medidas de resposta à empresa multinacio-
riàl satisfizerem o sentimento nacionalista de
correntes que se contradizem entre combater
o ministro Bresser por uma coisa e apoiá-lo
por outra.

Marchezan abre
mão do PDS

O ex-deputado Nelson Marchezan, quelidera no sul o PDS, tende a conformar-se com
a idéia de que o partido está em declínio
irreversível c, portanto, a examinar a hipótese
da formação de novo partido no qual os
antigos pedessistas gaúchos se integrem. Entre
os políticos do seu estado que pensam como
ele está o ex-ministro Pratini de Morais.

A bandeira de Brizola
O Sr. Neiva Moreira, um dos principaisdirigentes do PDT, está ansioso pela adoção

do parlamentarismo. E explica: essa c a ban-
deira que faltava a Brizola para comandar a
grande mobilização popular que precederá a
eleição do próximo presidente.

Novos baianos
Dois novos deputados baianos têm-se

distinguido ultimamente. Um, o Sr. Jutahy
Filho, atuante no Grupo da Poirc. Outro, o
Sr. Luís Eduardo Magalhães, na mobilização
do Ccntrâo. São dois nerdeiros em ascensão.

Carlos Castello Branco

CRUZEIRO SKORPIOS ******** ENCANTOS ANDINOS
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Vinn dei Mor, Valparaíso, Puorto Monti,

Puerto Varos e a fantástica laguna
San Rafael

PREÇOS POR PESSOA
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ESPECIAL * Montl, Peullá, Barilocho o Buenos Aires.

Consulte-nos!
PREÇOS POR PESSOA
Parte Aerea
Parto TerreitM», nm
opt° duplo

USS 6W 40
USS 518 00

SAÍDAS: TERÇAS-FEIRAS
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CRUZEIRO NO CARIBE REVEILLON 88 /

^OPICAI^^^^

Embarque no mais divertido
cruzeiro de reveillon do
Caribe. 7 dias a bordo do
luxuoso transatlântico M/S
SKYWARD, da
NORNVEGIAN
CARIBBEAN LINES. Não

Eerca 
esta gostosa

rincadeira tropical.

VARBG

INCLUINDO 7 DIAS EM MIAMI ^kttda: 
27/12/87

COM CARRO E HOTEL

EXCLUSIVIDADE

Mrjm
MffAjm

CANCUN
COZUMEL
GRAND CAYMAN
BAHAMAS
CHEGADA: 03/01/88
MIAMI

NOVA BRASÍLIA TURISMO LTDA.
Rua Senador Dantas, 75 - Gr. 2709 • KJ

NORWEGIAN
CARIBBEANI imctc

Emhratur 00753-00-41-6 Telex: (021) 22524 NBTB BR Tel.: (021) 220-6431
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Natal e Reveillon
POUSADA DO RIO QÜENTE-Duração 7 diasSaldas: 22 e 29 DezFOZ DO IGUAÇU/ARGENTINA/PARAGUAIDuração 7 dias - Saídas: 22 e 29 Dez.PORTO SEGURO-Duraçào 7 diasSaidas:22 e 29 Dez.VALE DO ITAJAI/CURITIBA/BLUMENAULITORAL/STA.CATARINA-Duraçào 5 diasSaídas: 23 e 30 Dez.CIDADES HISTÓRICAS C/GRUTA DE MAQUINESAO JOÃO DEL REY E TIRADENTESDuração 4 ou 5 dias - Saídas: 23 e 30 Dez,POÇOS DE CALDAS/AGUAS DA PRATA/ANüRADAS-Duraçào 4 diasSaídas: 24 e 31 Dez.

ILHA DO BOI/GTJAMPAR1/VITÓRIADuração 4 dias - Saídas: 24 e 31 Dez,GUARAPAM. VITÓRIA COSTA DO SOLDuração 4 dias - Sald/is:24 e 31 Dez.VITÓRIA/GUARAPARI/COSTA DO SOLDuração 4 dias - Saídas: 24 e 31 Dez.ROTEIRO DAS ECLUSAS-Duraçâo 4 diasSaldas: 24 e 31 Dez.AGUAS E PRAIAS PAULISTAS-Duraçào 4 diasSaídas: 24 e 3 1 DezCAMPOS DO JORDAO-Duraçào 4 diasSaídas:24 e 31 Dez.CIDADE DA CRIANÇA-Duiação 3 diasSaídas:24 e 31 Dez.

f CRUZEIROS MARÍTIMOS ^
LINEA "C" - EUGENIO "C"

ENRICO "C".
1) NATAL
2) REVEILLON
3) CARNAVAL
4)PRATA
5) TERRA DO FOGO'
6) CARIBE
7) EUROPA
8) ILHAS GREGAS E,

. MEDITERRÂNEO.

\\ .\w * ! \ V|\.\. x \vV>

ANGRA DOS REIS - PARATIFins de Semanas - Saldas: Sextas-feiras às 17:30.PROMOÇÃO ESPECIAL: Hospedagem no Hotel do Frade ou. .. _ . _ |o . ..Portogalo (Angra dos Reis) Duração 3 dias
Saldai 13.20 e 27 Nov/67.

FLORADAS EM CAMPOS DO JORDÃO ¦ FTSTA DA CEREJEIRA
Fins de Semanas - Saídas: Sextas-feiras às 17:30 Hs
PROMOÇÃO ESPECIAL Dmmçâo 3 dias
Saídas: 13. 20, 27 Nov/87.

Mato Grosso/Pantanall
BOLÍVIA - PARAGUAIConheça o mtia misterioso Estado do Braail. Rio.S.PauloMSoares,

wm UDMM
Nordeste Maravilhoso
IDA DE ÔNIBUS E VOLTA CE AVlAOIOU IDA DE AVLlO E VOLTA DE

Duraçio:lS dias - Saldas: 14,20 nov. - 11 dez./87 • 09,1723 jan. • 07,12,19 (ev. - OS,14 mar. • 07,15 abr. ¦ 07.14 mai.11 jun/88.

Termas da Pousada do Rio Quente
OS DIAS NO HOTEL TURISMO *****
Hojelo Horizonte,Trèi Muiu,Brasília, Caldas Novas(Pousada do tüo Ouenta - Hotel S estrelas),UberlândiaUb«abaA«xá,RiÍ>eii&o Preto,Campinas,Sào Paulo,Rio,Daraçio:ll dias - Saídas: 05,12,19 nov.10,17 dez./87 ¦ 07,14,21,28 jan. - 04,18 Iev. - 03,10,17 mar. • 07,14 abt. - 05,12,19 mai. - 02,09,16 iun. - 07,14,21 juI/88.

Viagem por 9 estados do Brasil. Rio,Espírito Santo,Bahia,e,Alagoas,Pernambuco,Paraíba,Kio Grande do *'
Ceará,Rio.
Duração: 14 jdiat - Saídas: 16 nov. - 05,17 dez./8705,09.13,18,22,25 jan. • 02,06,15,19 fev. - 05,12.18.25 mar. - 05,18 abr. - 05,17 mai. - 06,19 jun./88.

m
ahia, • pfxT3 Norte, 1 lll

rSi

NAVEGANDO PELO AMAZONAS
ratenaum viagem dc ha vi o ieloMxyrxajoco no amazonasR) o, Qot. Validai ei Jeira de Saotaiui.Mnceiô.Garanhus,CampinaGraxxtojoâo Pwooa.NatalJ^ossoró,Fortaleza,Catoocin.Parnalba.Tereiina.S.Lui*.Belém, 6 Aaa navegando pelo Rio Amazonas,Manauajrbo.IDR UC OKUCl-TOLTA DE HTlAO-D»r«çío;U dia»Saídas:!5 dez./87 - 04,28 jan. • 01,30 mar.03,31 abr. - 23 jun./88.IDA C VOLTA DC KTlAO-D*rmçáo:ll dluSaídas: 16 nov. - 27 dez./87 - 16 jan. - 09 fev. - 13 mar.11 abr. - 15 mai. - 12 jun. - 07 jul./88.

FOZ-PARAGUAI-ARGENTINA
TRÊS FRONTEIRASRio,Curitiba,Vila Velha,Guarapuava,Cataratasdo Iguaçu,Paiaguai(Pt0.Pres.Slroessner),Argentina(Puerto Iguazu,Missiones),Curitiba,Sào Paulo,Rio.Dnraçio:07 dias
Saídas: 15,21,28nov.-05,12,23,26 30 dez./8703,07,10,13,14,15,17,20,22 jan. - 02,05,06,07,11,12,13718,22,á3 fev. - 05,09 mar./88.
ROTEIRO GUARANIassunçAo-paraouai-argentinaFoz do Iguaçu.Itaipu.Guaíra,Passeio Fluvial,Sul do Brasil.Duração: 12 diasSaldas: 14 nov. - 05.26dez./87 ¦ 04,09,13 15,20,24 jan. - 06,13,18 lev. - 05.12,19,31 mar/88.
SUL MARAVILHOSO
A mais completa excursàodo pais abrangendo.PARANA-SANTA CATARINA-RIO GRANDE DOSUL (Regibes do vinho, uvas e do café). Ida pelolitoral. voHa pela serra. S.Paulo,Curitiba,Paranaguá, Joinville, Blumenau. Camboriú,Florianópolis,Torres.P. Alegre,Canela,GramadoCaxias do Sul,Vila Velha.Londrina,S.Paulo,Rio.Duraçâo:14 diaaSaídas:14 nov. • 05,17,28 dez./87. 02,05,07,09,13,15,19,21,25,29 lan. • 03,05,08,10.13,18 fev. - 05,09,14,21 mar. - 07,15 abr./88.
SUL COM FOZ DO IGUAÇU
Rio.Curitiba,Paranaguá Joinville,Blumenau,Camboriú,Florianópolis,Torres,P. Alegre,N.Hamburgo.Gramado,Canela,Caxias do Sul,Curitiba.Vila Velha,Foz Pt0.PreB.Stroessner
(PARAGUAI),Puerto Iguazu(ARGENTlNA),Guarapuava.Londrina,S.Paulo.Rio.DuraçAo:17 dias
Saidas:15 nov. - 05,15,26 dez./87 03,05,07,09,11,12,14,15,17,18.20,25,27 jan. - 02:05,08,1 1.13 lev. - 05,12.16 mar. - 07,14 abr./88.
ROTEIRO DAS MISSÕESSUL-ARGENTINA-PARAGUAI
Rio,S.Paulo.Curitiba,iral(Thermas),St°.Angelo,São Miguel.São Borja,Posadas.Assuncion.Puerto Pres Stroessner.Foz,Londrina,S.Paulo.Rio Doraçâo:13 dias
Saídas: 15 nov. - 05 dez./87 - 04.09,10,19,23 jan. - 04,09,10.19.23 fev. - 14 mar. -03 abr./88.

ROTEIRO DO OURO
praias-serras-thermas-estAncias
Rio.Curitiba.Joinville.Blumenau.Itapema,Florianópolis,(Caldas da Imperatriz),Torres,P.Alegre,Estância Santa Tereza,N.Hamburgo.Gramado,Canela(Hotel Laje de Pedra),Curitiba,S.Paulo.Ubatuba.Parati.Angra dos Reis,Rio.Dnraçio:12 (UasSaídas mensais.
POUSADA>DO RIO QUENTE5 DIAS NA POUSADA
Rio,Ribeirão Preto,Caldas Novas (Hotel Pousadacom pensão completa),Campinas,Rio.Duraçáo:07 dias
Saldas: 14,21 nov. - 05,12,22 (Natal),29(Reveillon)dez./87 - 02,09,16,23,30 jan. - 06.20,27 lev. - 05,13,19,26 mar. - 09.16,23,30 abr. - 07,14,21 mai. - 11,18,25 jun. - 09,16,23 jul./88.
BRASÍUA-CALDAS NOVAS-ARAXA
TRIÂNGULO MINEIRORio,Belo Horizonte,Brasília,CaldasNovas(Pousada do Rio Quente - Hotel Turismo5 estrelas),Uberlândia,Araxá,Campinas,Rio.Duraçào:ll dias
Saídas:12.19 nov. - 10.17 dez./87 07,14.21.
28 jan. - 04,18 fev. - 03,10.17 mar. - 07.
14 abr. - 05,12,19 mai. - 02,09,16 jun. - 07 jul./88.
PORTO SEGURO-BERÇO DO BRASIL
Rio.Guarapari.Ilha do Boi.S.Mateus.Pto. Seguro.
Coroa Vermelha,Santa Cruz de Cabrália.
Monte Pascoal,Vitória,Rio.Duraçào:07 dias
Saldas: 16 nov. - 12,26 dez./87 - 04,11,18,25 jan. - 05,13,18,22 (ev. - 07,14,21,30 mar. - 11,18 abr. - 07,16,24 mai. - 11 jun./88.
BAHIA
CAMINHO DO DESCOBRIMENTO
Rio,Vitória da Conquista.Jequié.Feira deSantana SALVADOk (5 dias).Ilhôus,Pto.SeguroMonte Pascoal,'Vitória,Guarapan.Rio. Regressoopcional de avião da Cidade de Salvador np 8odia da excursão.Duração: 10 dias
Saídas: 15 nov. - 05,23 dez787 - 07,12,15,21,27 jan. - 02,06.11,18 fev. - 07,19 mar. - 11 abr.14 mai. - 11 jun./88.

TRANSBRASIL - MANAUSGRANDE CIRCUITO BRASILEIRO
Rio.B.Horizonte,Brasllia.Goiânia.Imperatriz,Belém,Manaus,(OPCIONAL DE AVlAO),S.Luiz,Terezina,Fortaleza,NatalJoào Pessoa.Recife,Olinda, Jerusalém. Maceió, Aracajil. Salvador,Porto Seguro,Monte Pascoal,Guarapari.Duração: 21 ou 25 dias
Saídas: 15 nov. - 03dez./87 - 05,07,16 jan. -07
16 fev. - 05,16 mar. - OS.'16 abr. - 07.17 mai./88.
ARGENTINA - URUGUAI SUL DO BRASIL
Rio, S.Paulo, Curitiba.Paranaguá, Joinville,Blumenau,Camboriú,Florianópolis,Torres,Gramado,Canela,N.Hamburao,Caxias do Sul,
P. Al egre.Pelot as,Chul,MONTE VÍDEO,PUNTA
DEL ESTE,BUENOS AIRES (Sdias).MardelPlataMontevideo.P.Alegre.Curitiba.Rio.Duração: 19 diasSaldas:l 1 nov. • 13dez./87 - 05,1 l,19jan.-05,11
19 fev. - 07 mar. - 11 abr. - 09 mai. - 11 jun/88.
BARILOCHE 2
ENCANTO, BELEZA E POESIA i>
URUGUAI-ARGENTINA-PARAGUAISUL DO BRASIL E FOZRio,Curitiba,Vale do llajal.Torres.P Alegre,Chul
Montevideo.Punta dei Este,B Aires,
BARILOCHE,Neuquém.Bala Btanca.Mar dei
Plata.B AIRES.Santa Fé.ResisIência.Cornentes,ASSUNÇÃO,P Pr es. Stroessner,Foz.Curitiba, Rio
Duração:21 ou 22 dias - Saídas: 10 dez./87
06,11,19 jan. - 06,11.19 fev./88.
CHII£ DO ATLÂNTICO AO PAClllCO
PARAGUAI - ARGENTINA - URUGUAI
Rio,Curitiba.Foz,Assunção.Santa Fé.Córdoba,
Mendoza(Travessia dos Andes),Santiago,VinaDel Mar,Região dos Lagos Chilenos,Bariloche,Baía Blanca.Mar Del Plata.Buenos Aires,
Montevideo.Punta Del Este,P.Alegre,Curitiba,Rio. Duração:25 e 30 dias
Saldas: 02dez./87 • 07,11.19jan.-07.11

Reservas de N®1®.' J^is.Serras .Praias e
(Cidades,térias, ims.de
Fazendas!; Orieôfeosemajvfs e lua d°,^iagem Consulte-nos

URBIetORB
MATRIZ:Rna São José, 90 gr. 2003 Tsls.:Z52-6156(PABX)Z42-0447/222-7S79/242-8300 - EMBRATUR 00017-00-41-1
nUAIS-COPACABÁNA:Av.N.S.Copacabana. 749 gi 705-Tel .236-0107 EMBRATUR 00017-01-41-5TIJUCA:(Pça Saens Pefia)Rua C de Bonfim, 346 Loja 220 (G. Vitrine da Tijuca)Tel :234-7397 - EMBRATUR 00017-03-41-2NITERÓI:Av Amaral Peixoto. 36 Sobreloja 111 (Galeria Paz)-Tel 718-4090EMBRATUR 000617 82-41 9IPANEMA-PAXTUR Rua Visc.Pirajá. 330 Loja 105 ¦ Tel 287-0999BARRA:Av das Américas, 4790 Sala 422-Tel 325 9487-EMBRATUR 00017-02 41 -9
SAO PAULO:Av Sào Liliz. 187-2" Sobreloja Sala 30 (Galeria Metrópole)-Tel.:231-2983EMBRATUR 00017-04-41-6
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Quércia promete quebrar

tabu que vem de 46 e

eleger o seu prefeito
SAO PAUI.O — O gover-iiíidnr ©restes Quércia esttí ilis-

posto 11 enfrentar no próximoano o desafio que nenhum (io-vernador de São Paulo conse-
guiu vencer dc.sde a rcdemocra-
tizaçáo do país, em llW6: eleger
seu próprio candidato á prefeitu-ra. Quércia não dispõe, porém,de muitos recursos para enfren-
lar o tabu, com o PMDB comba-
lido c a falta de candidatos quedisponham de fôrça eleitoral,"Não será fácil", admite o
governador, disposto a investir
tudo para se tornar a exceção à
regra e conquista!para o PMDB
o que deverá ser o cargo mais
disputado do país em llW,S, com
nada menos que 15 candidatos a candidato até o momento.

As urnas da capital foram desfavoráveis ao PMDB nas duas
últimas eleições: em 1(JS5, o vencedor foi Jânio Quadros (PTB),
atual prefeito. Depois, em 1986. nas eleições para governador, o
empresário Antônio Ermírio de Moraes, que concorreu com
Quércia, obteve também pelo PTB o maior número de votos da
capital. Mas as duas derrotas seguidas não assustam Ouércia. queestá otimista, apostando que seu partido conquistará o eleitorado
da capital, tradicionalmente arredio a candidatos do governo.

Convenção limpa — "Mudou o governador"; diz."são outras as circunstâncias c eu acredito que vamos entrar o ano
nue vem com boas perspectivas de ganhar a eleição aqui em São
Paulo". Precavido, a um ano da eleição, Quércia já traçou a
estratégia com a qual espera reverter o quadro desfavorável e
tornar seu partido bcm-sucedido a 15 de novembro dc 1(>88. "A
convenção (que vai escolher o candidato, em meados do próximoano) será limpa, sem vícios, sem utilização da máquina do
governo, sem pressões sobre ninguém, para mie o PMDB saia
unido na campanha", promete a nove membros da comissão
executiva regional do PMDB que convocou ao Palácio dos
Bandeirantes na última segunda-feira.

A unidade mais uma vez será a questão central para o
PMDB paulista, um partido periodicamente sacudido por acirra-
das disputas internas. A falta de unidade, uma das principaiscausas da derrota do senador Fernando Henrique Cardoso na
disputa pela prefeitura paulista em 1985 — o próprio Quércia foi
acusado de cruzar os braços naquele ano —. foi um dos maiores
problemas enfrentados pelo atual governador em sua campanha,
ano passado.Unidade é de novo a palavra-chave para o PMDB de São
Paulo, nessa fase em que nada menos que três dos mais influentes
integrantes — fora outros, menos cotados — já comunicaram a
Quércia que são candidatos a candidato: o secretário estadual de
Obras. João Osvaldo Leiva, o ministro do Trabalho, Almir
Pazzianotto. e o deputado José Serra.

Aliança com Jânio — O preferido do governadorninguém tem dúvidas, é Leiva. mas Quércia garante que quem
gannar a convenção ganha o apoio do governo: "Seja qual for o
escolhido, eu me engajo na campanha."

Também em nome da unidade, ele já descarta até uma
eventual aliança eleitoral com o prefeito Jânio Ouadros: "E muito
difícil, porque há muita reação dentro do PMDB contra o Jânio.
Eu me dou muito bem com ele. gosto dele. até votei nele para
presidente da República. Mas há muita dificuldade.

ram
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Rua da Assembléia,10-Loja s/s
(Edifício Cândido Mendes)

Tels.: 224 9038 (PBX)
EMBRATUR 04456.00.41.0

110

PANTANAL MATOGROSSENSE 3 vc/es sem juros
14 dias incluindo compras na Bolívia e Paraguai com os melhores hotéis.'Saídas: nov. 18, dez 05 e 20; Jan/88 - 06 13. 20 e 77
CIDADE DA CRIANÇA 2 vezes sem juros
3 dias incluindo Playcenter Simba Safari ExotiquariumHotel ???? Saídas: nov 13 e 27. dez 04, 18 e 30
PANTANAL AÉREO — Saídas às 4.a» feiras.
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Regional dc %dicinã

do £éiado do Hio de Janeiro

AOS CONSTITUINTES

E À POPULAÇÃO

O CONSELHO REGIONAL DE MEDI-
CINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
vem manifestar sua repulsa à atuação do
grupo de parlamentares conhecido como"centrão", 

que visa agredir os princípios
fundamentais da democracia e a soberania
da Assembléia Nacional Constituinte.

Todo o exaustivo trabalho elaborado
pela Assembléia Nacional Constituinte até
o momento não pode ser invalidado de um
só golpe, ao sabor de pressões espúrias,
em prejuízo da sociedade brasileira.

Os Constituintes representam a opi-
nião de milhões de brasileiros que os
elegeram com seus votos e suas esperan-
ças, e sob uma falsa polêmica estatização
VERSUS privatização está-se, na verdade,
pretendendo travar avanços sociais neces-
sários para a implantação de uma socieda-
de moderna e progressista.

Preocupa-nos, especialmente, a ques-
tão saúde colocada sob pressão deste
grupo 

"centrão". O conceito moderno
atual de saúde significa não a ausência de
doença, mas a resultante das adequadas
condições de alimentação, habitação, sa-
neamento, educação, renda, meio am-
biente, trabalho, transporte, emprego, la-
zer, liberdade, acesso e posse da terra e
acesso a serviços de saúde.

Lembramos ainda a urgência de uma
reformulação total e radical deste siste-
ma de saúde: a Reforma Sanitária.

Os cidadãos deste país têm o direito
básico de ter assegurada, pelo Estado,
uma competente atenção à saúde, devi-,
damente estruturada em um sistema
único, regionalizado, descentralizado e
hierarquizado. Por fim lembramos que os
Constituintes devem cumprir com o com-
promisso básico de atender às questões
sociais, sem os quais será inviável qual-
quer desenvolvimento econômico, cientí-
fico ou político do Brasil.
Rio de Janeiro, 06 de novembro de 1987.

LAERTE ANDRADE VAZ DE MELO
PRESIDENTE
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o formigueiro~~ -

fa pesnr chi dijJinsiiQ de
objetivos das lide-

ranqas que se conjugam J- ¦ \
na lormaqao do Centriw, ij/r "
cujo objetivo trttico e mu- (yfi: (Offdar o rcgimcnto da Cons-
titnintc para possibilitar a Xijl '
apre||ntasao de enicnils^WfflL
c reverter o processQ de
votagao do texto aprova-
do pcla Comissao dc Sis- ^ w
teniatizaij'ao, nao ha diivida de que o govcrno
dela participou e dentro dela exerce expressiva
influericiaf As questoes eeonomico-soeiais sao
as dominantes, por assim dizer estrategieas,
pois, em nonie delas e sob inspiraijaq do
emprcsariado mais atuanle do pais <5 que as
forqas politieas que apoiam o presidente Sar-
ney somaram-sc o PDS, o PTB e partidos
menores, alcm de ter sido feita, no PMDI3, a
distinqao nitida cut re os que operam na linha
do govcrno e os que pretendem rcl'ormas
politieas como a introdugao do narlamentaris-
nio e a rejWao do mandato do atuaj presi¬dente.

Deve-se deduzir, em conseqiiencia. queinelhorou a posii;ao das forc^as governistas na
defesa do sistema presideneialista c na preser-vacao do mandato de cinco anos reivindieado
pelo Sr. Jose Sarney. Embora a niaioria da
Constituinte se incline ainda pela mudanla do
sistema de govcrno, nao e desconbecida a
tendencia do emprcsariado e das Forc;as Ar¬
madas, como exprcssoes das for^as estabiliza-
doras do statu iwo, para mantcr o sistema
presideneialista de govcrno e a conccntraqao
de poder nas maos do Executivo, malgrado as
crfticas que o emprcsariado faz indiscrimina-
damente ao comportamento do presidente da
Republica, a oucm acusa de indeciso e frnpo¬
tent e diante das pressoes que ccrceiam sua
iniciativa polftica.

Alcangadb o objetivo imediato, adjetivo,
de obter o poder de emenda para a grande
maioria dos Constituintcs que a Sistematiza-
qao pretendeu marginalizar, o provavel c que
se retomc no ambito da Constituiijao a nego-
ciagao generalizada, conforme a natureza das
assemblcias e o habito da coordcna^ao politica
dc intcrcsses dominantes. O poder de barga-
nha dc cada grupo ou corrcntc aumcnta em
face dc cada situagao ou de cada questao que
seja levada a dclibcraqao do plenario, dc tal
modo que a solueao da maioria delas torna-sc
imprevisfvel. O panel do Sr. Ulysses Guima-
raes voltara a scr decisivo.

Como observou o ministro Aurcliano
Chaves, "pisaram no formigueiro", e a cvolu-
gao das composiqoes que rcstaurcm o equilf-
brio interno da Constituinte tornou-se dc certo
modo imprevisi'vel. A csquerda, no momento,
esta na defensiva, mas, como hd dentro dela
diversidade dc intcrcsscs, sempre ha de supor-
se que correntes de centro-csqucrda negociem
ou transacioncm com outros grupos cm busca
de maiorias eventuais que sc formariam paravotar toda c qualquer emenda que seja submc-
tida ao plenario. O centro-conservador conse-
guiu uma vantagem traduzida na prcferenciana votagao a emenda dc plenario, o que obriga
o adversario a um esfor^o brutal para superar
a notoria inferioridadc dos sistcmatizadorcs.
Mas diante de questoes politieas, que nao
envolvam o compromisso estratcgico basico,
algo podera ser feito ate mcsmo com prejufzode um ou outro postulado que no momento
contribui para a compacta forma^ao dos 320
constituintcs do Ccntrao.

O presidente Josd Sarney tcve o bom-
senso de reconhecer que os objetivos dessc
movimento nem sempre sao os do govcrno,mas a prescnga dos seus principals articulado-
res no Ccntrao indica o intercsse do Paldcio do
Planalto em inserir nas modificagoes que sc
tornaram previsfveis a defesa do presidencia-lismo e ate mesmo dos cinco anos dc mandato,
apesar de desfalqucs no PFL, como o do
senador Marco Macicl, favoravel agora aos
quatro anos, e da pressao dc sctorcs do
Ccntrao em favor da cleigao geral ainda em
1988, tcse bastantc perigosa para a estabilida-
dc da Constituinte e dos seus membros, quesao igualmente senadores e deputados.

A principal dcficicncia do govcrno, na
condugao das suas teses, 6 a carencia dc
liderangas dc peso ao sou lado. Todo o Ccn¬
trao, alias, disseminate por uma multiplicida-
de dc corrcntcs que dificultam a identificagao
de liderangas que expressem a media das
ideias cm curso la por dentro. Amanha seus
membros tcntarao suprir a dcficicncia, indi-
cando porta-vozes e coordcnadores.

Da parte do govcrno o anuncio do fim da
moratoria e da pr6xima ida ao FMI agravara
seus problemas dentro do PMDB, mas Ihe
facilitara a situagao junto a outras correntes
politieas. Tambcm o caso da Autolatina tcra
efeito no processo politico, na mcdida em queas medidas de rcsposta a cmprcsa multinacio-
rial satisfizerem o sentimento nacionalista de
correntes que se contradizem cntre combater
o ministro Bresser por uma coisa e apoia-lo
por outra.

Marchezan abre
mao do PDS

O ex-deputado Nelson Marchczan, quelidcra no sul o PDS, tendc a conformar-sc com
a ideia de que o partido esta em dech'nio
irrevcrsfvcl c, portanto, a examinar a hipotese
da formagao de novo partido no qual os
antigos pedessistas gauchos se intcgrem. Entre
os poli'tieos do seu estado que pensam como
cle cst<i o ex-ministro Pratini de Morais.

A bandeira de Brizola
O Sr. Neiva Moreira, um dos principalsdirigentes do PDT, esta ansioso pcla adogao

do parlamentarismo. E cxplica: essa c a ban¬
deira que faltava a Brizola para comandar a
grande mobilizagao popular que precedera a
eleigao do proximo presidente.

Novos baianos
Dois novos deputados baianos tem-sc

distinguido ultimamente. Um, o Sr. Jutahy
Filho, atuante no Grupo da Poire. Outro, o
Sr. Luis Eduardo Magalhaes, na mobilizagao
do Ccntrao. Sao dois nerdeiros em asccnsao.

Carlos Castello Branco

( ANGRA DOS REIS - PARATI >Fins de Semanas - Saldas: Sextas-feiras &s 17:30.PROMOQAO ESPECIAL: Hospedaqem no Hotel do Frade ouPortogalo (Angra dos Reis) Dtxracfto 3 dias
V SaAcUf": 13,20 e 27 Nov/6?. ^

TAHITI
"PRDMO€AO-

ESPECIAL

Consulte-nosl

f CRUZEIROS MARITIMOS ^LINEA "C" - EUGENIO "C"
ENRICO "C".

1) NATAL
ZJREVEILLON if—. ,
3) CAKNAVAL Js. ^
5) TERRA DO FOGO\.
6) CARIBF. \
7) EUROPA \
8) ILI1AS GREGAS E-J^ ' NSS,

V MEDITERR/\MEO..<'>r^gS>> ^J

SCon<kll)o 
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do Qtado do Hio de Jam

AOS CONSTITUSNTES

E A POPUlAgAO

O CONSELHO REGIONAL DE MF.DI-
CINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
vem manifestar sua repulsa a atuagao do
grupo de parlamentares conhecido como"centrao", 

que visa agredir os prinefpios
fundamentals da democracia e a soberania
da Assembleia Nacional Constituinte.

Todo o exaustivo trabalho elaborado
pela Assembleia Nacional Constituinte ate
o momento nao pode ser invalidado de um
s6 golpe, ao sabor de pressoes espurias,
em prejufzo da sociedade brasileira.

Os Constitutes representam a opi- j
niao de milhoes de brasileiros que os
elegeram com seus votos e suas esperan-
gas, e sob uma falsa polemica estatizagao
VERSUS privatizagao estci-se, na verdade,
pretendendo travar avangos sociais neces-
sarios para a implantagao de uma socieda¬
de moderna e progressista.

Preocupa-nos, especialmente, a ques¬
tao saude colocada sob pressao deste
grupo 

"centrao". O conceito moderno
atual de saude significa nao a ausencia de
doenga, mas a resultante das adequadas
condigoes de alimentagao, habitagao, sa-
neamento, educagao, renda, meio am-
biente, trabalho, transporte, ernprego, la-
zer, liberdade, acesso e posse da terra e
acesso a servigos de saude.

Lembramos ainda a urgencia de uma
reformulagao total e radical deste siste¬
ma de saude: a Reforma Sanitaria.

Os cidadaos deste pais term o direito
bcisico de ter assegurada, pelo Estado,
uma competente atengao a saude, devi-1
damente estruturada em um sistema
unico, regionalizado, descentralizado e
hierarquizado. Por fim lembramos que os
Constituintes devem cumprir com o com¬
promisso basico de atender as questoes
sociais, sem os quais sera inviavel qual¬
quer desenvolvimento economico, cienti-
fico ou politico do Brasil.
Rio de Janeiro, 06 de novembro de 1987.

LAERTE ANDRADE VAZ DE MELO
PRESIDENTE
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Corrca dc Oliveira, propondo que as disposes I 3",%!. oomi«#o» j
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Comissão limita casos de empréstimo compulsório

BRASÍLIA — Por 82 votos a cinco, a
Comissão de Sistematizado excluiu d_p projeto
de Constituirão a possibilidade de o empréstimo

'compulsório ser utilizado conto instrumento lie
política monetária — ou seja, como forma de
conter o poder aquisitivo da população —, como
foi feito, por exemplo, em julho do ano passado,
quando o plano "Cruzadinho" instituiu empriís-
ttmos compulsórios para automóveis, combustí-
veis e viagens internacionais.

Pelo texto aprovado ontem, o empréstimo
compulsório só poderá ser instituído com autori-
zacào do Poder Legislativo e apenas para os
seguintes casos: calamidade pública, investimen-
to público de relevante interesse nacional (desde
que para o exercício financeiro seguinte á sua
decretarão), em caso de guerra externa ou sua
iminência.

Os estados e municípios, contudo, só pode-
rão lançar mão desse instrumento em casos de
calamidade pública.

A supressão que impediu a instituição do
depósito compulsório com o fim exclusivo de
diminuição do poder aquisitivo foi feita através
de emenda do deputado Adolfo de Oliveira (PL-
RJ). Antes dela, foi rejeitada por 60 votos
contra 26. emenda mais abrangente, do depu-
lado José Maria Eymael (PDC-SP), que impedia
também o depósito compulsório nos casos de
"investimento público de alta relevância". Ape-
nas o deputado Virgildásio de Sena (PMDB-
BA) encaminhou contra a proposta de Adolfo
de Oliveira.

Na manhã de ontem, foi suprimido do
substitutivo Cabral também um inciso que proi-
bia "o privilégio de natureza processual para a
fazenda pública em detrimento do contribuiu-
te", através de emenda do deputado Antônio
Britto (PMDB-RS). Curiosamente, o ex-

secretário da Receita Federal Francisco Dornel-
les defendeu a manutenção da isonomia proces-
suai — ou seja, a proibição de privilegio para o
governo — no texto constitucional. Venceram
apertado, por tf votos contra 44 e uma absten-
çáo, os favoráveis a que o assunto seja definido
posteriormente, por lei.

Um destaque foi aprovado pela unanimida-
de da comissão, por 80 votos: o do deputado
Nelson Jobim (PMDB-RS), que obrigou a regu-
lamentação, pelo Código Tributário, de contri-
buiçóes sociais, intervenção no domínio econó-
mico e de interesses de categorias profissionais
ou econômicas pela União. Este artigo, na
prática, obriga a regulamentar em lei das contri-
buiçóes para o PIS-Pasep, para o Fundo Nacio-
na! de Desenvolvimento ou para a manutenção
de escolas profissionais como Sesi, Sesc e Senai.

Sem isenção — Os membros da Siste-
matizaçáo, por 78 votos contra 13 e uma absten-
çáo, aprovam destaque do deputado Gastone
Righi (PTB-RJ) que exclui dos benefícios de
isenção de impostos" o patrimônio, a renda e os
serviços relacionados com exploração da ativida-
de econômica regidas pelas normas aplicáveis a
empreendimentos privados ou em que haja
contraprestaçáo ao pagamento de preços e tari-
fas ao usuário" e também ao comprador de ditos
empreendimentos, em relação ao bem imóvel.

Traduzindo: as empresas privadas, empre-
sas de economia mista c autarquias, mesmo
envolvidas na prestação de serviços, estão igual-
mente sujeitas ao pagamento de impostos. A
emenda foi aprovada com o voto favorável do
relator Bernardo Cabral e sob os protestos do
deputado César Maia (PDT-RJ), para quem"ate as empresas municipais de coleta de lixo"estarão sujeitas a impostos, por este artigo.

Mantido adicional de 5% sobre IR
A Sistematização manteve a proposta, con-

tida no relatório de Bernardo Cabral e defendi-
da pelo deputado José Serra, de criar um
adicional de 5% do Imposto de Renda sobre
ganhos de capital, a ser cobrado pelos estados.
Emenda que suprimia esse adicional, apresenta-
da pelo deputado Afif Domingos (PL-SP), foi
derrotada por 60 votos a 30.

Afif acusava a medida de ser mais um
assalto ao bolso do contribuinte, mas Serra
defendeu a manutenção do texto, afirmando que
esse imposto adicional taxa apenas os ricos e não
afeta os assalariados. O adicional beneficia so-
bretudo os estados do Sudeste e do Sul, que têm
índices maiores de operações financeiras. Foi
colocado no texto através de acordo entre o
bloco desses estados e o bloco dos estados do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste.A com-
pensação dada aos estados mais pobres foi o
aumento de suas cotas no Fundo de Participação
dos Estados e Municípios.

O resultado favorável ao relatório Cabral foi
••--garantido pela coesão dos parlamentares que
; integraram a Comissão de Sistema Tributário da
• Constituinte e pela manutenção da aliança entre
l os dois blocos de estados. Essa tendência unitá-' 

ria se sobrepôs à possibilidade de cisão provoca-" da pelo choque entre interesses do Poder Execu-
tivo e de segmentos econômicos.

Patrimônio — Faltou um voto — o do
presidente da Sistematização, senador Afonso

- Arinos — para a aprovação de emenda criando' imposto sobre o patrimônio líquido das pessoas. físicas, apresentada pelos deputados Vilson Sou-
za (PMDB-SC) e Luís Inácio da Silva, Lula,'«líder do PT. e que representaria uma revolução
tributária, por se tratar de um verdadeiro impôs-
to sobre os ricos.

Essa votação dividiu ao meio a comissão: a
| emenda de Vilson Souza e Lula ganhou por 46
;S votos contra 44. Faltou-lhe um voto para ter o
.1 quorum mínimo necessário.

O deputado Francisco Dornelles apresentou' c retirou em seguida emenda passando o Impôs-
to Territorial Rural da esfera da União para a

¦ dos estados. O relator Bernardo Cabral lembrou
i a Dornelles que havia um acordo —cuja nature-' za não foi revelada — para que não se mexesse
? nesse tópico, e o ex-secretário da Receita Fede-' ral recuou.

A Comissão decidiu ainda que as isenções
fiscais terão de ser, daqui por diante, confirma-
das a cada legislatura. Na lei de criação das
isenções, elas não tinham prazo definido. O
balanç( das votações de ontem, até o início da
noite, mostrava uma vitória expressiva do texto
de Bernardo Cabral na parte que se refere à
questão tributária.A parte mais polêmica da
votação era esperada para a noite, quando
deveria ser votada a criação do ICMS — Impôs-
to Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
—, eliminando-se os impostos únicos.

FMI - Os termos do acordo provisório
sobre a dívida acerrtado com os banqueiros
internacionais, prevendo o retorno do país ao
FMI, será discutido amanhã de manhá entre o
deputado Ulysses Guimarães e toda a liderança
do PMDB. durante encontro com o ministro da
Fazenda, Bresser Pereira. Ao anunciar o encon-
tro, Ulysses disse que só depois de ouvir as
razões do minstro dará sua opinião sobre os
termos do acordo e o retorno ao FMI. •

Sobre o confronto com a Autolatina, Ulys-
ses afirmou: "0 governo tomou as medidas
cabíveis, porque não pode haver desobediência
a meios legais. Existem formas de entendimen-
to. Em última análise, quem sai prejudicado,
além das próprias empresas, é o trabalhador."
Ulysses rechaçou também, mais uma vez, as
críticas feitas por empresários aos trabalhos da
Constituintes.

i—| Esbaforido, o deputado Fernando Lyra
— (PMDB-PE) visitava a bancada de cada
companheiro da Constituinte pedindo votos
para o parágrafo Io do artigo 177, até, que
topou com o aplicado deputado Vilson Sousa
(PMDB-SC). De posse do pedido, Sousa apres-
sou-se em verificar o conteúdo do dispositivo
citado e descobriu que se tratava da competên-
cia do imposto sobre transmissão causa mortis.
Espantado, o deputado quis saber de Lyra qual
o seu interesse pelo tema. "Que causa mortis?,
perguntou Lyra, acabando por descobrir que
pedira voto para o dispositivo errado. Em
seguida, saiu tão apressado quanto entrara,
desmontando a rede de apoios que armara,
pedindo tempo para identificar o que realmente
desejava defender.

NOVO E SENSACIONAL
LANÇAMENTO "FANDES"

MODÊLO ESPECIAL PARA
FRAGMENTAR LISTAGEM
DE COMPUTADOR

SEGURANÇA
RAPIDEZ • ECONOMIA
INDISPENSÁVEL NOS
DEPARTAMENTOS
DE INFORMÁTICA

RIO: EXPOSIÇÃO • VENDAS • ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CONSÓRCIO BRASILEIRO OC MÁQUINAS LTOA.
R. LEANDRO MARTINS, 10-LOJA • TEL.: 263-8791

Moreira vê código

como única saída
O governador Moreira Franco disse, durante a

inauguração de um viaduto cm Paracambi, que a
votação do novo código tributário é, na verdade, a
decisáo "do destino da democracia no país". De
acordo com Moreira, só com o novo código tributá-
rio o país poder'a ter "um regime verdadeiramente
democrático".

— Se o novo código não passar — acrescentou
—, náo adianta parlamentarismo, presidencialismo
ou monarquia, pois a centralizaçáo continuará e a
verdadeira democracia náo existirá,

A situação atual obriga prefeitos e governado-
res a irem a Brasília "de pires na mão, impossibili-
tando o povo de ter mais obras necessárias, que são
sempre adiadas por falta de recursos"

TFP propõe nova

Carta em 3 anos
A organização Tradição, Família e Proprieda-

de (TFP) distribuiu aos constituintes uma carta de
duas páginas e meia do seu presidente, Plínio
Corrêa de Oliveira, propondo que as disposições
transitórias da futura Constituição estabeleçam que
em três anos haja nova Constituinte para deliberar
exclusivamente sobre assuntos sócio-econômicos,
que seriam sujeitos a plebiscito nacional."Por essa via, evitar-se-ia de imediato o atual
clima de controvérsias apaixonadas que visam
disputar as preferências de uma opinião pública por
ora muito largamente desinformada" — diz Plínio
Corrêa de Oliveira na carta, acrescentando que,
assim, "a ordem pública ficaria resguardada dos
perigos que a podem perturbar de uma hora para
outra".

Pela sua proposta, a atual Constituinte teria
dois trabalhos paralelos: um na parte essencialmen-
te política (como organização de poderes e sistema
de governo) e outro na parte sócio-econômica
(sistema tributário, reformas agrária, urbana e
empresarial). Esta segunda é que estaria sujeita a
uma nova Constituinte, três anos após a promulga-
çáo da Constituição.

Reweioii no embalo do mar.

Se você ainda não sabe onde passar suas festas de final
de ano, ou quer sair d j rotina de sempre, aqui está uma boa
sugestão.
Pela NCL, você pode escolher entre 7, 8 ou 11 dias num
fantástico cruzeiro no Caribe, a bordo dos maiores e mais
luxuosos navios do mundo. E com promoções como esta:

Norwegian Caribbean Lines

PROMOÇÃO ESPECIAL: Natal e Reveillon a bordo do
M/S Southward.
Partida: 23 de dezembro. 11 noites de cruzeiro, visitando
9 ilhas no Caribe.
San Juan, St, Croix, St. Marteen, St. Lúcia, Granada, Bar-
bados, St, Kitts, St. Thomas e a ilha particular da NCL.
4 noites de hotel de luxo em Miami por conta da NCL

Consulte seu Agente de Viagens e reserve logo o seu lu-
gar. Você vai estar garantindo o melhor Natal e Reveillon
da sua vida.
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Murad: um gosto especial pelas tramas palacianas

Murad numa rara de

admite Sayad hoje na sua firma Luna, s. \ v^ ^>/ / T k^k V^fclSBBm ^ A
Reichstul, Sayad, em Sao Paulo. ^*s--^>^^ N ^ W Vv J1^BK« A\i0^

0 principal interlocutor de Murad ^sy ¦\\%\jd^P^%
entre os do Cruzado era Dilson A \
Funaro, dono da Trol e ex-presidente do k^Hk 

^ \
Banco de Desenvolvimento Economico ^
Social (BNDES), que no ini'cio do gover- A\
no vinha de Sao Paulo para Brasilia ^
enfurnava no gabinete do terceiro andar I No SLil da Bahia O verao
do Palacio em que Murad aprendia V^^HffVl 6 eternO e a natureza mais
conviver com o poder. Ali, discutiam-se pura. La voce vai descobrir muitas
empresa privada, deficit publico, di'vida # »\ \ Coisas boas, inclusive O nOVISSifTlO
externa, e Murad logo encantou-se nao Hotel Praia do Pradoso com as ideias mas com o charme Conheca muitas praias virgens perto de
pessoal de quem seria uma das principals A V * n__. 
alavancas para o Ministerio da Fazenda. ^ T%APOftO SegUTO (ond nOS |
Depois, claro, de tramar com o econo- hospedaremos durante a excursao)
mista Luiz Paulo Rosemberg, assessor e Alcobatpa, nurna viagsnn em que
economico de Sarney, a queda do esco- VOC§ desfruta do conforto que

Murad disse a amigos que nao tinha A O/^l CTTI IDnada contra Dornelles, apenas o achava M W^^LaC I Um
obsoleto para o quadro politico e econo- p, . i i i i i
mico que se formava com a morte de HrSrHVA
Tancredo e posse de Sarney. Tanto que,
muitos meses depois da queda, em junho pDAI AC V/ID/^CKIO
deste ano, o ja deputado federal Domel- r rVMMU VlllVJtlllw

MN^Tpoca, suas re la- les desembarcou no gabinete de Murad DA D JK. \
^^^^^fcvoltandoao com um pedido: a nomea?ao de Alexan- w\JV*t«

dre Cardoso, um medico do municipio . ..
fluminense de Duque de Caxias e primei- \/|i\ Ifc l/X
ro suplente da bancada estadual do PFL 1 <S> "**
do Rio, para a presidencia da Casa da CY^*I IQOA^l
Moeda. LAV/ U llOnU.

Murad ouviu o pedido, aceitou o
cartao de Cardoso e, encerrada a conver-
sa, despachou dois bilhetes secos e dire-
tos: um para o gabinete ao lado, do
presidente da Reptiblica; outro para _ 
quinto andar do Ministerio da Fazenda, vmSvT IVdiretamente para o gabinete do ministro H
Bresser Pereira. Depois, Sarney ligou — 

jr \
para Bresser perguntando sua opiniao. EM TURISMO A N.° 1
"Um medico na Casa da Moeda?". de- EMBRATUR N? 00942.00.41.3
suutorizou Bresser. L____^____

No sul da Bahia o verão
é eterno e a natureza mais

pura. Lá você vai descobrir muitas
coisas boas, inclusive o novíssimo

Hotel Praia do Prado.
Conheça muitas praias virgens perto de
Porto Seguro (onde nos
hospedaremos durante a excursão)
e Alcobaça, numa viagem em que
você desfruta do conforto que
só as Solnaves podem oferecer.
Venha logo conversar
com a Soletur.
O preço da excursão é inacreditável,
e ainda pode ser financiado em 2 vezes,
sem juros.
Verão o ano inteiro e nessas
condições, só mesmo no sul da Bahia.
E na Soletur ou no
seu Agente de Viagens.

Murad exerce o 
poder 

em silêncio e enfrenta PMDB

Elianv Cantanhede

BRASÍLIA — Nada pode ser mais
antagônico do que o programa do PMDB
e a visão de Brasil do secretário-
particular e ex-genro do presidente José
Sarney, Jorge Murad, Se o programa
pende para a esquerda, Murad leva para
o Palácio do Planalto o mesmo discurso
das classes patronais: liberdade para a
empresa privada e o capital estrangeiro,
privatização, corte drástico no déficit pú-
blico, não à moratória, sim ao FMI. Por
isso, o PMDB detesta Murad e Murad,
que já não é chegado aos políticos em

¦geral, detesta o PMDB.
Tão circunstancial na secretaria parti-

cular quanto o sogro na Presidência da
República, ele já estava de malas prontas
para voltar à Caixa Econômica Federal
— de onde fora tirado pelo então presi-
dente Figueiredo — quando Tancredo
Neves adoeceu e morreu. Discreto, pou-
cas palavras, traços árabes e um tique
nervoso — batucar com os pés enquanto
conversa —, Murad leva a fama de man-
da-chuva do Planalto, mas tem perdido
sucessivas batalhas para um PMDB ma-
joritário nos estados e na Constituinte.
Assim, mandou pouco em 1985, subiu ao
centro do palco no ano seguinte, das
glórias econômicas, e hoje está cheio de
desencanto e com um pé fora do governo."Antigamente, dizia que estava tudo
ótimo. Agora, diz que está tudo péssimo", conta o amigo Fernando César Mes-
quita, que foi seu vizinho no Planalto
como porta-voz e hoje desfruta da natu-
reza da ilha de Fernando de Noronha,
que governa.

Sono — Hippic quando muito jo-
vem, o maranhense Jorge Murad tocava
bem violão, compunha ingênuas canções
no gênero folclore nordestino —"Rock?

Deus me livre!"— e usava cabelos no
meio das costas. Por isso, dona Marly
Sarney confidenciava a uma amiga de
dezenas de anos que não fazia muito
gosto pelo namoro, mesmo sendo Jorge
irmão de Teresa, na época namorada e
hoje mulher do primogênito Fernando.

Roscana e Jorge casaram-se em 1976
e há oito anos adotaram a recém-nascida
Rafaela, neta predileta de Sarney. Desde
então, sogro e genro só fizeram se aproxi-
mar, profissional e afetivamente, tanto
que, na época da campanha para vice-
presidente, no final de 1985, estavam
ambos num jatinho entre São Luís e
Btusília quando o candidato, exausto,
trançou os braços com os de Murad,
recostou o rosto no seu ombro e dormiu
candidamente todo o resto da viagem. Na
mesma época, Sarney se excedeu nas
doses de uísque, durante uma reunião
íntima com a família e amigos, no antigo
apartamento de senador da superquadra
sul 309, e confidenciou a um conterrâneo:

— O Jorginho é como um filho. Ele é
mais parecido comigo do que o Zequinha
e o Fernando.

Sarney na Presidência, Murad na
secretaria particular, essa ligação só fez
se aprofundar, aproximando o genro de
velhos amigos do presidente, como os
empresários Mathias Machline, do Gru-
po Sharp, e Murilo Mendes, da emprei-
teira Mendes Júnior. No começo do go-
verno, foi ele também o principal asses-
sor econômico de Sarney, pelo menos em
proximidade com o presidente. É consi-
derado o economista da família, apesar
da formação algo irregular: três anos na
antiga Escola Nacional de Engenharia,
no Rio; um ano de administração de
empresas na PUC de São Paulo; mais um
na PUC do Rio e, enfim, o diploma do
Ceub, uma escola particular sem grandes
brilhos do Distrito Federal.

Do Cruzado ao monetarismo
Engana-se quem supõe que Jorge

Murad lê pouco ou seja desinformado,
como julgava dona Marly à época do
namoro. Murad tem passado apenas dois
dias por semana em Brasília e foi flagrado
num vôo Rio-Brasília. no feriado do
funcionalismo público, dia 27, lendo
atentamente A Tirania do Sluius Quo. do
monetarista americano Milton Friedman,
que foi o principal mentor da política
econômica da ditadura do general Augus-
to Pinochet, no Chile. Agora, seu livro de
cabeceira no apartamento em que mora
na Asa Sul de Brasília, depois que Rosea-
na se mudou para o Rio de Janeiro, é
Ensaios Imprudentes, do senador e pri-
meiro ministro do Planejamento do regi-
me militar. Roberto Campos (PDS-MT).
Essas leituras provocam reações contra-
ditórias."Ele vive no obscurantismo econômi-
co". desfere o deputado Joáo Herrmann
Neto (PMDB-SP), que, como principal
liderança do jovem grupo Esquerda Inde-
pendente, na legislatura anterior, era
freqüentador assíduo do gabinete de Ro-
seana. no palácio.

O também deputado Jayme Sant'An-
na (PFL-MA) que. como Herrmann, fa-
zia e deixou de fazer o trajeto assíduo
Congresso-Planalto, conta que em outu-
bro de 1984. numa festa de aniversário da
menina Rafaela, ele e Murad conversa-
vam na vasta biblioteca do casal, na casa
da CEF no Lago Sul. Sant'Anna sacou
três livros e comprovou que Murad real-
mente os lera. "Não estavam ali para
enfeitar, com certeza", testemunha.

Murad lê Roberto Campos, não tem
qualquer ligação com o hoje deputado
Delfim Netto (PDS-SP) e pelo menos
uma vez conversou longamente com um
terceiro ex-ministro da área econômica
dos governos militares: Mário Henrique
Simonsen, com quem almoçou na sede da
Fundação Getúlio Vargas, no Rio de
Janeiro, dois meses atrás. O principal
assunto da conversa foi dívida externa, o
mesmo que levou Murad a um encontro
com um quarto ex-ministro, João Sayad,

no escritório do amigo Miguel Ethel, na
Avenida Paulista, centro de São Paulo.

Sayad, Murad e Ethel conversaram
principalmente em torno da securitizaçáo
da dívida — transformação em títulos de
longo prazo — uma medida que o presi-
dente Sarney anunciaria com exclusivida-
de ao JORNAL DO BRASIL logo em
seguida. Ao ler a reportagem, Murad
telefonou para a redação, em Brasília:"Mas o presidente disse isso mesmo? Não
era para dizer ainda". Horas depois, o
ministro da Fazenda, Bresser Pereira,
convocava os jornalistas para o mesmo
anúncio.

Sobre dívida, Murad conversou tam-
bém com o menino prodígio do Plano
Cruzado, Pérsio Árida, hoje na iniciativa
privada, durante um jantar no restauran-
te Saint Germain, em São Paulo, há
pouco mais de um mês e mais uma vez
com a presença de Miguel Ethel. "Eu
ouço tudo, transmito as opiniões ao presi-
dente mas não decido nada", diz ele.

O ex-seresteiro, hoje com 33 anos,
aproximou-se dos ex-militantes de es-
querda Joáo Sayad e Pérsio Árida na
aventura da preparação do Plano Cruza-
do. Ao deparar com o fato consumado de
Sarney na Presidência, Jorge Murad tra-
tou de correr atrás de soluções para o
impasse crônico da economia brasileira e,
quanto mais conhecida as teses de Árida
e André Lara Rezende, sobre a desinde-
xaçáo como forma de detonar a inflação
inercial, ou as de Francisco Lopes, a
favor de um congelamento abrupto de
preços e salários, mais se convencia de
que não havia saída fora das heterodoxas."Ou se vai para o choque heterodo-
xo, com o risco de ir depois para o
paredão, ou se vai direto para o pare-
dão", disse a um amigo no final do
primeiro ano de governo. Na mesma
época, o PMDB já começava a manifes-
tar desconforto com os rumos do governo
e ameaçava dar um susto em Sarney se
ele de fato mexesse nos pemedebistas do
ministério formado por Tancredo Neves
e encampado por ele.

Primeira derrota

veio com Ethel
Jorge Murad tentou, sem conseguir

vencer as barreiras do 1'MDH, nomear
Miguel Ethel para a presidência da Caixa
Econômica ou para a secretaria-geral do
Ministério do Planejamento — vaga que.afinal, conseguiu para o também amigo
Miclial Gartenkraut. que divide o podercom o ministro Aníbal Teixeira e. assim,
é a origem das principais disputas inter-
nas da pasta.

Outra derrota de Murad na tentativa
de indicar nomes para cargos públicosrelevantes: no inicio do governo, ele
indicou o empresário Michael Broad ao
então ministro dos Transportes, senador
Affonso Camargo (PMDB-PR)i de olho
na presidência ou uma das diretorias do
Lloyd Brasileiro, uma das mais caóticas
estatais. Camargo encomendou a ficha de
Broad à Divisão de Segurança e Informa-
çóes (DSI) do Ministério e descobriu queBroad estivera á frente de várias empre-
sas que rapidamente vieram a falir, como
a Netúnia, a Tinibrockens e a Abracom,
todas na área de transportes. Além disso,
estava pendurado, por dividas não pagas,na Ia. 5", 15J e 20'' varas criminais do Rio
de Janeiro.

De posse dessa ficha, Camargo foi a
Sarney perguntando se, mesmo assim,
deveria nomear o indicado de Murad e
cunhado José Roberto Neves, chefe de
gabinete do atual ministro dos Transpor-
tes, José Reynaldo, amigo de Sarney."De jeito nenhum. O Jorge não pode e
não vai nomear ninguém", devolveu Sar-
ney, como relata um antigo colaborador
de Camargo no ministério.

O gabinete — Contra Gartenkraut,
nada consta. Ele fez parte da equipe que
Murad havia armado para a CEF e que,com a posse de Sarney. transpertou qua-
se integralmente para o gabinete de três
salas no terceiro andar do Palácio do
Planalto. Dessa equipe fazem parte, por
exemplo, as secretárias Ana Maria e
Maria José. que o tratam simplesmente
de Jorge c que. como são mais velhas do
que ele. tomam conta de sua agenda e
seus telefones com rara independência.

A missão de Gartenkraut nessa cqui-
pe foi montar o micro-computador nacio-
nal que fica na mesa de trabalho de Jorge
e que. conectado diretamente à central
de computação do Banco Central, lhe
fornecesse, a qualquer hora e automati-
camente. dados sobre balança comercial,
balanço de pagamentos. Fipe, inflação —
seus assuntos prediletos e sobre os quaisconversa com Bresser raramente, com o
ministro do Trabalho. Almir Pazzianotto,
com certa freqüência e. sempre que po-
de, cm especial no Rio e cm São Paulo,
com Machline. Murilo Mendes. Paulo
Cunha (Grupo Ultra), Ivan Botelho (Ca-
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taguases-Leopoldina). Jorge Limeira Ja-
có (Fcnicia/Arapuá), Paulo Villares (Vil-
lares) e Cláudio Bardella (Bardella). E.,
muito especialmente, com o amigo l-thel.

Em seu gabinete, atrás da mesa de
trabalho, há tinia moldura em bronze que
lhe foi presenteada por Funaro nos bons
tempos de amizade, com as inscrições:"O orçamento deve ser equilibrado.

As dívidas públicas devem ser reduzi-
das. a arrogância das autoridades deve
ser moderada e controlada.

Os pagamentos a governos estrangei-
ros devem ser reduzidos, se a nação não
quiser ir à falência.

As pessoas devem novamente apren-
dera trabalhar, cm vez de viver por conta
pública."

Autor: Marcos Túlio Cícero, em Ro-
ma. 35 aC.

Na sala que. além da mesa. só tem
um cabidciro de madeira, uma poltrona e

um sofá de couro e uma mesinha lateral
de mármore, não há luxo. Muitas visitas
no ano passaW; poucas hoje. e um fre-
qüéntador mais do que habitual: o con-
sultor-geral da Republica. Saulo Ramos,
que forma com Murad a dupla mais
criticada pelo PMDB atualmente. Tudo o
que Sarney faz desagrada o partido e
tudo o que Sarney faz é atribuído auto-
maticamente a Saulo e Murad.

Isso é besteira. Se dependesse de
mim e do Jorge, o governo erraria de
formas muito diferentes — disse Saulo
Ramos numa das visitas ao gabinete do
secretárío-particular. na quarta-feira da
semana passada.O país dos nossos sonhos seria um
paraíso da empresa privada: muitas em-
presas. muito investimento, muitos em-
pregos. Seria, enfim, um país rico e
moderno, com um governo enxuto —
complementou Murad.

Arquivo — 28/5/85

Murad (È), numa rara aparição, ao lado de José Hugo (2o à esquerda), Sarney e Simon

Míni-reforma

causa decepção
Desde o primeiro ano de governo.Jorge Murad defende a reforma radical

cio ministério. Por ele, os ministérios
seriam poucos e eficientes, com um mini-
mo de políticos e o máximo de técnicos.
Com a demissão de milhares de funciona-
rios públicos ociosos, claro, Algumas ve-
zes achou que teria chances, mas a última
esperança esgotou-se com a mino-
reforma anunciada por Sarney cm outu-
bro. Ele disse aos jornalistas que acom-
Banhavam o presidente na visita à Có-
iómbia que seriam extintos os ministérios
da Ciência e Tecnologia. Administração,
Irrigação, Desenvolvimento Urbano e
Previdência Social. À noite, no domingo
anterior á reforma, ainda completou portelefone: "O Raphael (de Almeida Ma-
galngcs) cai amanhã".

Passou-se a segunda-feira, na terça
ele embarcou para o Rio e na quartaencontrou o secretário de imprensa. Fro-
ta Neto. no corredor do terceiro andar tio
Planalto.

E aí, Frota, o anúncio vai sct
hoje?

Oue nada. Mudou tudo. O presi-dente não vai mais fazer nada daquilo.
Não é possível! Estava tudo cer-

to... Como é que você soube?
Pela turma do segundo andar —

respondeu Frota, referindo-se aos repor-
teres credenciados no Planalto.

Minutos depois, Murad saiu do gabi-nete de Sarney e, desalentado, ligou paraFrota:
Vocês tinham razão.

Dali o desalento foi para o Congresso
e desabou 110 próprio Estado do presi-dente, onde o irmão de Murad, Ricardo,
é presidente da Assembléia (legislativa.Ao saber que Sarney tinha se limitado a
trocar quatro ministros e não extinguira
coisa alguma. Ricardo comentou numa
roda de amigos da Assembléia:

Podemos relaxar. Vamos comer e
beber. O governo acabou de vez.

Na prática, pode até ser. mas formal-
mente o governo Sarney deverá ter ainda
um ano de sobrevida, aié as eleições cada
vez mais identificadas com novembro de
88. Até lá, contudo, é muito difícil acre-
ditar que Murad ainda esteja morando
em Brasília e com assento na sua podero-sa cadeira.

Ele e D. Marly estão mais descren-
tes, a cada dia. com o rumo das coisas.
Acham que Sarney perdeu o tinung de
reformas importantes e quanto mais o
tempo passa, mais dependente ele fica
das "ordens" do PMDB. "O presidentedeveria ter seguido o exemplo Rcagân.
que botou pra quebrar nos dois primeirosanos, quando tinha popularidade e apoio
político, e começou a desfrutar dos louros
a partir do terceiro Depois, foram anos
de glória", disse Murad a um interlocu-
tor, arrematando:

Estamos todos cansados. Ninguém
agüenta mais.

Planos para o "depois" ele certameH-
te já tem. E na iniciativa privada. En-
quanto Fernando Sarney toma conta dos
negócios da família 110 Maranhão. Jorge
Murad vai se exercitando, administrai!-
do, por exemplo, a fazenda de São José
do Pericumã. a cerca de 50 quilômetros
de Brasília. Não raro, ele acorda antes
das sete, entra no seu carro e vai dirigiu-
do até a fazenda, onde paga os emprega-
dos, fiscaliza plantações e baias. Mais de
uma vez, foi acompanhado de um dos
representantes de uma grande empreitei-
ra cm Brasília, a Mendes Júnior, e antes
das 10 horas já estava a postos no Pia-
nalto.

Esse seu acompanhante diz que. 
"nt>

Brasil, às vezes se confundem as coisas;"Governo acha que é empreiteira e em-
preiteira acha que é governo" e que
Jorginho, como o chama, tem a noção
exata do papel de cada um. Ele, por
exemplo, foi uma das peças-chave 11'ji
quitação de uma dívida de milhões de
dólares que o governo tinha para com ji
Mendes Júnior e relutava em pagar.

Funaro deixou

no ar acusação
Ele só sabe fazer o jogo do grande

capital — diz o conterrâneo e adversário
Haroldo Sabóia, do PMDB, acusando
Jorge Murad — sem provas, como boa
parte do Congresso — de estar envolvido
no escândalo da importação de carne
durante o Plano Cruzado. Uma carne que
apareceu só em parte e sob suspeita de já
estar imprópria para consumo, que teria
sido também a principal causa do esfria-
mento de relações entre Funaro e Murad,
ainda no governo. A Polícia Federal tem
um inquérito em andamento para identi-
ficar os culpados.

Ao ler pelos jornais insinuações de
que ele próprio estaria envolvido |ojescândalo, Funaro identificou "fontes do'
palácio", ligou para Sarney e se defendeu;
atacando:

Olha aqui. Se o senhor quer saber
a origem disso tudo. é só abrir a porta adT-
lado (onde está instalado Murad). ;¦

Aliás, um Murad escaldado de ver e
ouvir notícias relacionadas a ele e que são."absolutamente inverídicas", como diz.í-:

Lembra, inclusive, que o então go-
vernador do Rio Grande do Sul, Jair
Soares, ligou para seu gabinete num dia
de junho de 1985 para informar:

Tudo resolvido. O poço artesiano
está providenciado.Mas que poço, governador?Aquele que tu me falaste ontem...
— respondeu Soares, rapidamente desço-
brindo que caira num "conto". O pedido
fora feito por telefone, por um falso
Murad.

Por essas e outras, Murad passou
meses, no final do semestre passado e
início deste, sem receber jornalistas."Tudo o que saía do Palácio diziam que
era coisa minha, apesar das dezenas dè'assessores' que há aqui dentro. Então,-
para evitar confusão, saí do circuito. Mas
não adiantou nada". Agora não precisa
mais se esconder tanto, O palácio está
cada vez menos freqüentado por reporte-
res e políticos.
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A derrubada de Dornelles
"Os pedidos miúdos sempre chatea-

ram muito a Seplan. Como eu sempre dei
atenção secundária a eles, é possível que
isso tenha me prejudicado um pouco",
admite Sayad hoje na sua firma Luna,
Reichstul, Sayad, em São Paulo.

O principal interlocutor de Murad
entre os pais do Cruzado era Dilson
Funaro, dono da Trol e ex-presidente do
Banco de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), que no início do gover-
no vinha de São Paulo para Brasília e se
enfurnava no gabinete do terceiro andar
do Palácio em que Murad aprendia a
conviver com o poder. Ali, discutiam-se
empresa privada, déficit público, dívida
externa, e Murad logo encantou-se não
só com as idéias mas com o charme
pessoal de quem seria uma das principais
alavancas para o Ministério da Fazenda.
Depois, claro, de tramar com o econo-
mista Luiz Paulo Rosemberg, assessor
econômico de Sarney, a queda do esco-
lhido de Tancredo, Francisco Dornelles.

Murad disse a amigos què não tinha
nada contra Dornelles, apenas o achava
obsoleto para o quadro político e econò-
mico que se formava com a morte de
Tancredo e posse de Sarney. Tanto que,
muitos meses depois da queda, em junho
deste ano, o já deputado federal Domei-
les desembarcou no gabinete de Murad
com um pedido: a nomeação de Alexan-
dre Cardoso, um médico do município
fluminense de Duque de Caxias e primei-
ro suplente da bancada estadual do PFL
do Rio, para a presidência da Casa da
Moeda.

Murad ouviu o pedido, aceitou o
cartão de Cardoso e, encerrada a conver-
sa, despachou dois bilhetes secos e dire-
tos: um para o gabinete ao lado, do
presidente da República; outro para o
quinto andar do Ministério da Fazenda,
diretamente para o gabinete do ministro
Bresser Pereira. Depois, Sarney ligou
para Bresser perguntando sua opinião."Um médico na Casa da Moeda?", de-
sautorizou Bresser.
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Numa festa no Lago Sul, dez dias
depois das eleições de novembro de 1985
para as prefeituras das capitais, Murad
disse a um jornalista: "Tudo isso aí é
espuma diante do que virá por aí. É uma
bomba que muda tudo." Sem cometer
inconfidência, ele pré-anunciava o Plano
Cruzado que viria três meses depois, no
dia 28 de fevereiro de 1986, trazendo os
melhores momentos do governo — e de
Murad dentro dele.

Ele participou de praticamente todas
as reuniões decisivas do grupo que elabo-
rava o plano e numa delas, durante um
feriado em que Sayad foi fotografado de
bermudas, deu o tiro de largada com um
recado de Sarney: "O presidente vai
fazer. Apressem logo essa coisa."

Três dias antes do anúncio oficial,
Murad saiu do Planalto pilotando seu
próprio carro, um Alfa Romeo cinza
prateado, tirou discretamente Sayad da
solenidade de posse de Henry Phillippe
Reichstul na secretaria geral do Ministé-
rio do Planejamento e arrancou para a
casa de Dilson Funaro, no Lago Sul.
Logo depois, de táxi, viria se reunir ao
grupo Pérsio Árida. Ali ficou claro: não
havia mais qualquer chance de recuo; o
plano iria às ruas, para o que desse e
viesse.

Pedidos — Na época, suas rela-
ções com Sayad estavam voltando ao
normal, depois de estremecidas pela difi-
culdade do ex-ministro em perceber que,
no governo federal, macroeconomia e
micro-interesses eleitorais convivem lado
a lado. "O Murad ligava para mandar
soltar grana para um projeto no Mara-
nháo, ou em Minas, e o Sayad respondia
que não tinha dinheiro. Aí foi difícil",
conta um ex-assessor do Planejamento.
Quem fez a mágica da reaproximaçáo foi
o experiente político nordestino Aluízio
Alves, ministro da Administração, expli-
cando para Sayad que quando o Planalto
diz que "é bom fazer" o melhor é "fazer
mesmo". Até porque "Planalto" é"Sarney".
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Alguns vereadores levaram a família para conhecer as belezas do Rio Grande do Norte
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Pivotante

cmjzeiKO sícorpios 1 sSKORPIOS IIA excursão mais cobiçada da atualidade.Saídas:Todas as quartas-feiras de 01, 09/87 a27/04/88Duração: 1 2 diasSantugo-Puerto Montt-Mehnka-PiordesQuitalco-lagoa San Rafael-llhas HerrcraPorto Castro-Cunal do Tenglo
CIRCUITO SUL AMERICANODuraçào: 14 diasSaidas:Todos os sabadosSantiago Vina dei Mar-Puorlo Montt BarilocheBuenos Aires Lagos Andinos.
LAGOS CHILENOSDuração: 10 diasSaidas:Todas as smtas feirasSantiago-Vifta dei Mar-ValparaisoPueno Montt-Peulla JLXÊUÊTáZ?.

TURISMO NOVO E DIFERENTE
Nào oxistè. no Litoral Sul Arnericanodo OceanoPacifico, uma oxcursào semelhante e são real-mente poucas as que lhe podem comparar, emtodo o mundoAos atrativos anteriorns ha que somar a exce-lento gastronomia do Skorpios Selecionadosfrutos do mar, penes e carnes, apetitosamertteconfeccionados, incluindo o prato típico regio-pai do "CURANTO
Outra das atrações do Cruzeiro e a qualidadedas bebidas (apentivos, vinhos, licores e nãoalcoólicas) servidas em open-bar" a bordo
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Noitada 11a orla

desbancou mulatas
Mil e uma noites: com este

título, empresários de Natal
imaginaram ganhar um bom
dinheiro à custa dos participan-'les do XXIV Encontro Nacio-
nal de Vereadores. Bastava pa-
gar CZ$ 830,00 para, segundo
íi propaganda, viver uma noite
inesquecível (a da abertura do
congresso), cheia de requinte e
£.xotismo, apreciando as belas
piulatas do Oba Oba. Otimis-
tas, os promotores da iniciativa
reservaram todo o pavilhão de
exposições do centro de con-
venções. Deram-se mal, a fre-
qüência foi baixa. Os vercado-
res, na grande maioria, preferi-•tam percorrer os bares da orla
ftíarítima, onde, mais à vonta-
de, podiam ter uma ótima noi-
fffda. noite, os vereadores confraternizavam nos bares da orla

Somos uma rede de varejo de Bens de Consumo Duráveis,

operando em escala nacional, desejando desenvolver um

importante projeto de remodelação no atual padrão de

layout, programação 
visual, equipamentos.

Rara isso, convocamos arquitetos ou escritórios de

arquitetura que estejam dispostos a entrentar este desaíia

Nesta fase inicial, solicitamos envio de currículo e porttólio,

para 
"PROJETO 

R", Rua General Jardim, 633 - CEP 01223 -

São Paulo - SP, os quais merecerão nossa avaliação

Os nomes selecionados receberão exposição detalhada

das necessidades e cronogramas desejados para o

projeta

* Apostilas especiais para o concurso de Fiscal *
. aterial didático especial para os candidatos que irão fazer o concurso de Fiscal: a) coleção especial com todas as disciplinas (linguagem objetiva e¦. simples): b) legislação tributária atualiíadíssima; cl bateria especial de lestes abrangendo toda Legislação; d) coletânea de provas anteriores de Direito

Tributário, elaboradas pela ESAF. Informações na Central de Concursos/Degrau Cultural (Praça Mahatma Gandhi, 2/2° andar * Cinelándia * 220-5715).
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Proteja sua residéndainstaiandoH
um portão eletrônico da eletrolarme^p
automatização e sistema de alarme.^

Rua Godofredo Viana, 320 - Jacarepaguá-RJ
Tels.: 323-1855 e 323-1850

B desde 1840

[Oom 

PDrey§|ii|ndoêOT
—1

I
AGORA COM AS SUBSTANCIAIS
REDUÇÕES DE „ 9

BAIXA ESPCftO s

O «GRANDE SONHO^¦AMERICANO

maravilhosas excursões

ODIA-A-DIA

DA CIDADE

jornal do brasil ¦

Cidade

governo do estado do rio de janeiro
I SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Companhia Estadual de Gâs do Ria de Janeiro • CEG
C.G.C. 33.938.119/0001-69

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
CONVOCAÇÃO

Sào convidados os Srs. Acionistas para a Assembléia Geral Extraordi-
nária da sociedade a realizar-se dia 17 de novembro de 1987, às 9:00
horas, na sede social, à Avenida Presidente Vargas. n° 2610, sendo
objeto de deliberação a seguinte Ordem do Dia:
1) Eleição de membro do Conselho de Administração:
2) Alterações dos arts. 1o. 19 (item VII) e 37 e inclusSo do art. 38 nos

Estatutos Sociais:
3) Assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 1987.
Roberto SilveiraVice Presidente do

Conselho de Administração

EUROPA
MARAVILHOSA
36 dias-10 países
Portugal-Espanha-França-ltalia
Áustria-Suiça-Alemanha
Holanda-Béigica-Inglaterra.
Saidas:
Nov. 12,26 - Jan. 07,14,21,
28 - Fev. 04,11,18,25 - Mar. 03,
10,17,24,31.

EUROPA FASCINANTE
25 dias - 09 países
Itália-Austria-Suiça-Alemanha
Holanda-Béigica-Inglaterra
França-Espanha.
Saidas:
Nov. 14,21 - Dez. 05

[ Jan. 16,23,30 -Fev 06 13,20
27 - Mar. 05,12,19,26-Abr. 02

EUROPA ESSENCIAL
23 dias - 08 paises
Itália-Áustria-Suiça-Alemanha
Holanda-Béigica-Inglaterra
França.
Saidas:
Nov 14 21 - Dez. 05
Jan 16 23.30-Fev 06.13.20
27 - Mar. 05,12,19,26 - Abr. 02
09.

OCIDENTE EUROPEU
27 dias - 8 países
Portugal-Espanha-França-ltalia
Suiça-Luxemburgo-Bélgica
Inglaterra.
Saídas:
Nov 19-Dez.24,31 -Jan.07
28 - Fev. 04,25 - Mar. 03,24.

ÔNIBUSMONTHCAI EXCLUSIVOTOftOWTO
UIACAKA rAti-S «

HfYU YO«K
WAS*MMUT0«

*JUUAMSlK>f<<i
«EWWKN

CMAHUSTON
SAVANMA* 'íitiiHl

US$
399

20 DIAS DE MIAMIA NEW YORK

í °9j ...--J

CANADA-OPCIONAL
EM ÔNIBUS
CATARATAS DO NIAGARATORONTO/MONTREALOTTAWA/QUEBEC.Um circuito em ônibus comduração de 09 dias iniciando cterminando em New York.

Saidas:
Nov. 25 - Doz. 02.16.
MIAMI
Suas praias, seus Shopping Centers.
ORLANDO
O Mundo da Fantasia da Disneyworlde do Futuro do Epcot Conter, purosonho.
SAVANNAH
A terra da eterna lembrança de "E oVento Levou.
CHARLESTON
O berço da Nobreza AmericanaRaízes e Famílias.
NEW BERN
Todo o charme europeu com aqueletoque Suíço na Amorica.
WILLIAMSBURG
Um resumo da história Americanamuito bem contada.
PHILADELFIA
O comoço de tudo, o encontro daAmérica de ontem e de hoje.
WASHINGTON
A Casabranca, o Capitólio, seusfamosos Museus.
NEW YORKMil e uma atrações da Capital doMundo.

Esportes

BRASIL/USA/BRASIL
Rio/Orlando/Rio
WALT DISNEYWORLD
EPCOT CENTER

30 Kg. de bagagem na ida e na volta.
Serviço de bordo em classe econômica
e executiva.

VARIO

RIO DE JANEIRO;
CENTRO:RUA MÉXICO. 21 LOJA
TEL.:217-1840
IPANEMA:RUA VISC.DE PIRAJA, 547
LOJA A - TEL. = 511-1840
EMBRATUR 00002-00-41-9

São Paulo.Av.Drig.Faria Lima, 1501 - tel.:(011)210-1666Campinus-SP.Rua da Conceição, 289 - tel (0192)32-6188(lucile Rua Aurora. 295 • sala 10! tels. (08D222-4599/222-4292Salvador Rua Vise do Rosário. 3 - s/909 - tels. (07 1 )242-0731/242-9375Porto Alegre Rua dos Andratlas. 1137 - s/505 tel (0512)25-1062Curitiba Rua XV de Novembro. 362 - s/603 • tel (041)222 ,8532Belo Horizonte Rua Goitacazes. 71 - s/1 204 - tel.:(031 )226 3335
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Vereador aproveita encontro

para 
descansar e comer bem

Luciana livrbert

NATAL. — A beleza do litoral natalense e a gostosa comula
típica servida nos restaurantes e barracas de beira de praia
(uraíram muito mais a atenção dos vereadores que participaram'do XXIV I ticontro Nacional de Vereadores do que a programa-
!ção feita pela União de Vereadores do Brasil (UVB) — painéis,
debates e conferências."Não consigo entender como me puseram num hotel de
luxo, só para escutar discursos da esquerda", comentou um
.vereador de Poã (SP), sendo imediatamente criticado por um
colega, já bronzeado pelo sol nordestino: "Você não tem jeito
mesmo. Nasceu para ser hóspede de pousada."

O vereador de Poã tinha alguma razão. Na sessão de
abertura, os congressistas tiveram de suportar um longo discurso,
em russo, de um integrante da delegação soviética; e, no primeiro
painel, os vereadores contaram com a presença de apenas dois
deputados, um do 1'Cli e outro do l'C do B, pois os líderes
partidários da Constituinte não compareceram e alguns sequer
responderam ao convite.

Passeios — Melhor, então, gozar a beleza de Natal. A
ida ás dunas da praia de Genipabu e o passeio de barco pelas
praias do litoral sul foram os programas preferidos.

Quem não quis gastar o dinheiro das diárias ficou tomando ,
sol nas piscinas dos iiotéis. Os que tiveram sorte de conseguir
hospedagem 11a Via Costeira, o principal complexo turístico da
cidade, desfrutaram de praias particulares. Agências de turismo
montaram estandes 110 centro de convenções e, no pátio de
estacionamento, havia faixas convidativas: "Venha ao sliow Oba
Oba com as mulatas do Sargentelli". "Conheça o forró do
vereador — mulher não paga." "Curta a lua cheia no Portal das
Dunas."

Os quase quatro mil vereadores que participaram do con-
gtesso, aberto dia 4 e encerrado ontem, chegaram a Natal de

i.aviáo, ônibus! carro particular e oficial. Entre eles, um ponto
comum: todos receberam ajuda de custo das câmaras municipais.
A maioria dos 30 hotéis que hospedaram os congressistas não
cobrou diárias inferiores a CZ$ 2.500,00, e as diárias recebidas
pelos vereadores lambem não foram pequenas. Um vereador de
Mossoró, a 280 quilômetros de Natal, por exemplo, recebeu
quatro diárias de CZ$ 2.300,00, com a garantia de hospedagem
em casa de parentes.

Lembranças — Durante todo o congresso, o centro de
convenções de Natal viveu clima de festa. Os vereadores podiam
tomar cerveja num barzinho improvisado, comprar camisetas,
brindes e até bijutcrias feitas em osso. Por apenas CZS 250,00,
um gaúcho vestido a caráter, e trazendo a tiracolo a inseparável
bomba de chimarráo, comprou várias lembranças.

Se gaúchos, paulistas e catarinenses estavam eufóricos, os
potiguares estavam frustados. Vieram do interior na esperança de
èncontrar líderes nacionais, como o senador Mário Covas e o
deputado Luís Inácio dá Silva Lula. As belezas naturais do Rio
Grande do Norte eles já conheciam.

O congresso do próximo ano será em Foz do Iguaçu. Lá não
há praias mas. do outro lado da fronteira, esta a zona franca de
Puerto Stroissner. Longe do plenário, a descontraqão sonhada

loraho

Para Arquitetos.

Natal — FoIob do Emorsdn Amaral
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TVT a época, como e de praxe,
mnguéni notou. Mas hoje já <í

possível reconhecer que o prefixo
musical do governo Margareth
Thatcher foi composto 21 anos atrás
pelos Beatles, quando incluíram,
entre pérolas do esquerdismo com-
portamental, iipo Ycllow Subnutri-
ne, uma canção de protesto contra
o fisco no LP Revolver.

Se em 1966, na Inglaterra, até os
Beatles começavam com Taxman a
desancar o Estado engolidor de im-
postos, era inevitável que, cedo ou
tarde, isso começasse a dar votos.

?
Pelo mesmo motivo, os políticos

brasileiros estão convidados a ouvir
com atenção, enquanto é tempo, o
novo disco de Caetano Veloso, re-
clamando contra a selvageria no
trânsito.

Ele já tinha denunciado, cm
Podres Podcres, a incubaçáo de"ridículos tiranos" latino-
americanos nas "motos e fuscas que
avançam sinais vermelhos e perdem
os verdes, somos uns boçais".

Agora volta à carga, em Vamos
Comer: "Baiano burro nasce, cres-
ce e nunca pára no sinal."

?
Mora nas grandes cidades brasi-

jeiras e está começando a acordar
uma nostalgia política de um gcncro
de coronel que andou por aqui nos
anos 60 — Américo Fontenelle, o
da ordem no trânsito carioca esva-
ziando pneus de carros estaciona-
dos irregularmente.

Quem duvida que se mire na
última experiência do Detran, em
Copacabana. Para testar a reação
popular | volta dos guinchos e ta-
lões de multa, o departamento co-
meçou timidamente no bairro uma
campanha para desobstruir de abu-
sos metaleiros as ruas e as calçadas.

Resultado: até os punidos paga-
ram sem chiar, enquanto o resto do
bairro aplaudia a repressão.

?
Caetano ainda vai dar jingle de

campanha eleitoral.

Aventura tropical
Nu início da década de setenta, em

plena euforia do "milagre brasileiro",
desembarcaram no Brasil cheios de pia-
nos os dois mamutes da indústria ameri-
cana de cigarros — Phillips Morris e
R.J. Reynolds.

De lá para cá, cada uma já contabili-
zou na aventura brasileira um prejuízo
de 200 milhões de dólares.

Só este ano, o balanço de cada uma
delas deve registrar um prejuízo de 40
milhões de dólares.

Estão falando em sair.

Contramão
A maior fábrica da Fiat fora da

Itália fica na Rússia.
Lá, ao contrário do Brasil, a Fiat

não tem qualquer queixa: as regras do
jogo são as mesmas há vinte anos.

Aliás, o modelo do automóvel — o
Lade — também.

Acuado
Mesmo defendendo publicamente a

convocação de eleições diretas para o
próximo ano,- o senador José Richa
(PMDB-PR) está muito preocupado
com o isolamento político do presidente
José Sarney:

— Não podemos isolar o presidente— tem comentado com políticos peme-
debistas —, um homem acuado é capaz
de qualquer coisa.

Pensando dessa maneira, o senador

não fechou seu canal de negociações
com o Palácio do Planalto.

Semana passada, Richa encontrou-
se com o presidente Sarney, já de olho
na votação do mandato presidencial, o
que acontecerá, provavelmente, no fi-
mil dessa semana.

Radiação
O coronel Hélio Mendes, um dos

mais ativos saudosistas da ditadura mili-
tar, faz parte da tropa de oficiais da
natimorta Nuclebrás.

O regimento militar da empresa rcú-
ne cerca de 100 oficias das três armas.

A estrela desce
Responda rápido: quem é o político

mais rejeitado pelo eleitorado paulista?
Acertou quem disse Ulysses Guima-

rães, dono de um índice de rejeição de
65% do eleitorado paulista — segundo
pesquisa que acaba de sair do forno do
Ibope. O segundo lugar pertence ao
eterno rejeitado Maluf, com 62%.

Segundo o Ibope, o senador Mário
Covas é o mais aceito dos políticos
paulistas com 67%. Apenas 27 em cada
100 ouvidos asseguram que nunca vota-
riam no senador safenado.

Salomé
O humorista Chico Anísio revela

pelo menos um segredo na entrevista
que concedeu á edição da revista Play-
boy que estará nas bancas nesta quarta-
feira: ele é amigo pessoal do ex-
presidente João Figueiredo.

A amizade, segundo Chico, come-
çou no dia cm que, tendo cavalos na
mesma cochcira que o ex-presidente, no
Rio, ele assistiu à demissão de um
cavalariço que irritou Figueiredo. O ex-
presidente foi para casa, pensou no
assunto e decidiu pedir desculpas ao
cavalariço, que foi readmitido.

Segundo Chico, recentemente ele
ficou 40 minutos sentado com Figueire-
do conversando num banco da praia de
São Conrado — o ex-presidente de
calção e o humorista, chegando de uma
gravação, vestido da cabeça aos pés.

Chico esclarece que não conversa
com Figueiredo sobre política e dá para
isso a seguinte explicação:

— Política, não, porque tomo ba-
nho todos os dias... Como vou me
meter num assunto desses?

Eleições 88
O presidente José Sarney está con-

vencido de que o empresário Antônio
Ermírio de Moraes — que foi o orador
da turma dos rebelados da União Brasi-
leira dos Empresários, quinta-feira, em
Brasília — é hoje forte candidato à
Presidência da República.

Massacre
Expectadores de boxe de São Paulo

mais atentos às qualidades e à terrível
potência dos socos do campeão mundial
de pesos pesados, Mike Tyson, já come-
çaram a dizer que a idéia de fazê-lo
lutar contra o campeão brasileiro, Adil-
son Maguila Rodrigues, escapa do ter-
reno do esporte, passando para o do
código penal.

E tentativa de assassinato.

Liberou g-eral
Ninguém mais acredita na fiscaliza-

ção dos preços.
A Sunab carioca recebe hoje apenas

uma média de sete telefonemas por dia.
Foi-se o tempo em que o telefone

tilintava mais de mil vezes por dia com
reclamações dos fiscais do Sarney.

Nepotismo
O governador Alberto Silva quer

porque quer fazer sua filha, Carolina
Silva, superintendente da LBA no
Piauí.

Xuxa não está nada satis-
feita com os desenhos anima-
dos exibidos 110 seu progra-
ma. Ela acha que, apesar de
inéditos, eles são muito vio-
lentos. Já mandou um bilhe-
tinho ao Boni pedindo mu-
danças.

O prefeito de Belo Hori-
zonte, Sérgio Ferrara
(PMDB), sancionou lei de ini-
ciativa dos 33 vereadores,
tornando obrigatório o uso de
tacógrafo nos ônibus urba-
nos, fixando como velocidade
máxima 60 Km/hora. As em-
presas têm prazo de 180 dias
para a instalação do apare-
iho. No Rio, a lei não pegou.Depois de Maria Sapatão,
da Birosca e do Silicone,
Chacrinha vai atacar neste
carnaval com a Melô da Ca-
misinha. O Velho Guerreiro
já entrou em estúdio para a
gravação.O Touring Club leva de
cinco a seis horas para aten-
der seus clientes que precisamde assistência técnica ou rebo-
ques. O socorro está cada vez
mais moroso.

Os moradores de São Con-
rado não sabem mais a quemapelar: cies têm sido vítimas
constante! de assaltos a ôni-
bus no ponto cm frente à
Rocinha. Não há no local
qualquer guarita da FM.
® Os médicos Sérgio Arouca,
Aluísio Salles e Navantino Al-

Lance-Livre-

ves são os convidados do pro-
grama Debate em Manchete,
que vai ao ar excepcional-
mente amanhã, às 24h. Em
pauta: Aids, excesso de cesa-
riana, biotecnologia e salários
na área de saúde.

A nova favela da rua Hu-
maitá, próximo ao n° 270,
não é tão nova assim. Ela
existe há mais de 15 anos e se
chama Recanto Familiar.
Mas continua se ampliando:
são 80 casas e 12 barracos
num terreno doado pelo
lapas.

O deputado estadual Mes-
quita Bráulio, líder do PFL
na Assembléia Legislativa,
deve ir para o Tribunal de
Contas ainda este ano. Assu-
me o seu lugar o suplente
Alexandre Aguiar.

Nita Cascardo Vianna está
organizando um encontro de
ex-alunos do Colégio São
Fernando no dia 5/12. Maio-
res informações pelos telefo-
nes 220-5465 c 220-3338.

Vem aí, no próximo dia 14,
o sacolão da Cidade de Deus.
O de Nova Iguaçu, inaugura-
do no início de setembro,
atendeu no primeiro mês a 54
mil 671 pessoas que adquiri-
ram 648 mil 290 quilos de
hortigranjeiros. Em outubro,
79 mil 559 pessoas compra-
ram 1 milhão 19 mil 580 qui-los de produtos.

Os paulistas vão ganhar
até o final do mês o seu
Centro Pró-Memória da
Constituinte, que já tem sede
no Rio, Brasília, Belo Hori-
zonte, Ouro Preto, Recife e
Porto Alegre.

A conta de gás do mês de
setembro da cobertura da Av.
Epitácio Pessoa, 1.138,
acusou um consumo de 677m
— o que corresponde a CZ$
5.223. Como a rotina da fa-
mília nos dois últimos anos
não mudou c o consumo mé-
dio foi em torno de lOOm, a
proprietária mandou uma
carta para a CEG. O relógio
foi trocado, logo que se com-
provou o defeito, mas, mesmo
assim, a conta indevida conti-
nua sendo cobrada.

O SBT lança esta semana
uma campanha nos principais
jornais e revistas com o obje-
tivo de consolidar a imagem
da rede, em apenas seis anos
de existência, como a vice-
campeã em faturamento e
cobertura geográfica. Quem
assina é a WGGK.

Cartaz dos funcionários da
Receita Federal, em manifes-
(ação quinta-feira, às 15, cm
frente ao Ministério da Fa-
zenda: somos da receita, mas
não comemos do bolo.

Há algo no ar além dos
aviões da carreira — diretas
em 88.
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 Wordstar 09/11/87
dBase III Plus 10/11/87
MS-DOS 16/11/87
Lotus 1,2,3 23/11/87
Informática p/ Executivo 30/11/87
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ESCOLA SUÍÇO

BRASILEIRA

RIO DE JANEIRO
pela primeira vez, abrirá as portas

da 1? série do 29 grau para ALUNOS
CLASSE A, de nível educacional e lingüístico

exigido pela nossa instituição.
CONTINUA ÇÃO DOS ESTUDOS NO

BRASIL OU NO EXTERIOR.
INFORMAÇÕES: Rua Almirante Alexandrino,

2495-Santa Teresa RJ. TEL. 205.5746

INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

CURSOS DE

ENGENHARIA
ESTRUTURAS DE OBRAS DE SANEAMENTO —

09.11 a 09.12.1987
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS ESPE-

CIAIS - 17.11 a 30.11.1987
PROJETO DE ESTRUTURAS OFFSHORE II -

*4.11 a 1b.12.1987
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE GÁS -30.11 a
16.12.1987

INFORMAÇÕES: Secretaria - RD
Largo IBAM, n.° 1 (Rua Visconde Silva, 157)
Humaitá - RJ (9 às 21 horas) - Tel.: 266-6622

Credenciamento no CFMO-MT-0490

Você pode até achar

Informática uma coisa

complicada. Mas não

tem direito de complicar

a vida do seu filho.
Você já notou que, a cada geração, parece
que o ser humano vai melhorandef? Hoje, as
crianças já nascem de olhinhos abertos,
espertas como elas só. Por isso, é muito
lógico que nossos filhos realizem com muito
mais facilidade aquilo que, quando jovens,
fazíamos com mais esforço.
O trato com a Informática é uma dessas
coisas. Com que facilidade eles brincam com
os aparelhos expostos nas lojas de
eletrodomésticos!... Possibilitar-lhes maiores
e melhores informações hoje, será garantir
um futuro profissional muito melhor. Pense nisso.
Você não tem direito de, por puro preconceito,
criar empecilhos ao desenvolvimento
profissional deles.

Não tem mesmo.

Centro: Av. Rio Branco. 156/1631
Tijuca. H. Soriano 06 Souza, 98

(TV KHRIMFTu . Informações: (021) 220-2045
rCMTCD e 220-2667
vE.li I E.n Plantões na sede aos sábadosCENTRO DE ESTUDOS EPESQUISAS EM INFORMATICA e domingos até 18h.

Novo porta-voz 
terá mais

poder para 
evitar choques

BRASÍLIA1 — A nomeai;;») do novo poria-
voz da prcsiclc-nciu da Rcríubjfca será prccaliila
de uma eompleta refornuila<;áo do sistema de
comunicação do governo, qffi prevê mais cen-
tralizaçâo de poder mãos do futuro assessor de
imprensa, para evitar os permanentes choques
entre os diversos funcionários que hoje ocupam
postos de direção. A pulverização de poder está
deixando O presidente José Sarney em dificukia-
def para encontrar o substituto do jornalista
I rota Neto, que deixa o cargo desgostoso com as
oposiçòes internas que enfrentou, sem, contudo,
torná-las públicas.

O presidente Sarney, segundo um assessor
do Palácio do Planalto, náo pretende criar um
ministério para tratar do assunto, mas está
convencido de que com a atual estrutura terá de
passar o resto do governo apaziguando brigas de
seus funcionários. As discussões públicas come-
çaram com seu primeiro porta-voz, Fernando
César Mesquita, que, ao assumir o cargo, dis-
pensou o controle da publicidade dizendo que
não queria se "meter" nesse assunto. Com sua
substituição pelo jornalista Frota Neto, a presi-
déncia da República transferiu a publicidade
para um órgão novo, chefiado pelo jornalista
Getúlio Bittencourt, que atualmente detém tan-
to ou mais poder que o porta-voz.

Amizade — !¦ praticamente impossível
conseguir harmonia no sistema de comunicação
do governo, nos moldes em que está montado, a
menos que os chefes de cada setor sejam ami-
gos. A Radiobrás. por exemplo, nunca teve
problemas com o Palácio do Planalto porqueseus dois últimos presidentes, Frota Neto e o
atual, Antônio Martins! além de serem amigos
eram ligados pelos mesmos laços a Fernando
César. Isto náo ocorreu com a Empresa Brasilei-
ra de Notícias (EiBN).

O primeiro presidente da EBN na Nova
República, Carlos Marchi, brigou no início do
governo com o então porta-voz. Fernando Cé-
sar, que também não poupou Getúlio Bitten-
court na chefia da Secretaria Especial de Comu-
nicação da Administração Federal (SECAF),

com quem passou a dividir seus poderes. Cha-
mago a intervir nos constantes conflitos públi-i
cos, o presidente Sarney tirou Fernando César
do cargo, nomeando-o para a função de ouvi-
dor-geral, trouxe Frota Neto da Radiobrás,
indicou Antônio Martins para seu lugar e substi-l
tuiu Carlos Marchi por Ruy Lopes, na EBN."
Ainda assim, continuou a disputa do poder.

Sem Fernando César em seus calcanhares,
Getúlio Bittencourt voltou-se contra Ruy Lo-]
pes. Exonerado na semana passada. Lopes re-
chaçou pelos jornais os ataques do Palácio do
Planalto. Os estilhaços atingiram o próprio pre-)sidcnle Sarney e o porta-voz. Frota Neto, quej
passa agora a ocupar a presidência da empresa.
Discreto, Frota Neto passou pelo cargo sem
levar a público suas queixas que, ele mesmo!
admite, "foram muitas". !

Pelo menos mais de uma vez. Frota Neto!
teve que transmitir à imprensa resultados dei
reuniões para as quais não fora convidado. No!
encontro que Sarnty manteve com o empresa->
rios em São Paulo, no início do ano, na residén-l
cia do empresário Mathias Machline, Frota Netoi
ficou de fora. Encarregado de dar um "briefing" |
aos jornalistas no dia seguinte, ele primeiro teve i
de ouvir o relato do consultor-gcral da Repúbli-
ca, Saulo Ramos. Isto aconteceu também na!
reunião do presidente com os sindicalistas na]
Granja do Torto, onde os anotadores foram1
Getúlio Bittencourt e o embaixador Rubens jRicúpero. ,

Sarney, entretanto, náo tem encontrado!
apoio para fazer o que acha que deve ser feito, i
Concordou com a proposta de Frota Neto de'
transferir a EBN, atualmente vinculada ao mi-'
nisterio da Justiça, para a esfera da presidência'da República, mas encontrou resistência na hora1
de assinar o ato. O argumento de seus oposito-.
res é de que de nada adiantará transferir para a |
presidência apenas a EBN. Acham que deve- jriam ficar cm um único órgão, subordinado á;
Secretaria de Imprensa, também na Radiobrás e i
a poderosa SECAF, de Getúlio Bittencourt.

Substituto é segredo de Sarney
O substituto de Frota Neto no Palácio do

Planalto será um jornalista da "inteira confian-
ça" do presidente José Sarney, disse o ministro
do Gabinete Civil da Presidência, Ronaldo Cos-
ta Couto, lembrando que a função do porta-voz
pressupõe uma aproximação muito estreita com
o presidente c um acesso rápido às informações.
Segundo o ministro, o presidente Sarney não
está compartilhando com ninguém a escolha de
seu futuro assessor de imprensa.

O esquema de comunicação do regime civil
c o mesmo implantado cm meados do governo
do presidente Geisel, com a chamada "era dos
coronéis". Antes, os assessores de imprensa não
tinham a função de porta-vozes e se limitavam a
receber os jornalistas credenciados, individual-
mente, para passar informações em ofí (sem a
identificação do informante). O sistema de brie-
fings (um resumo das notícias do dia) coletivos
foi inaugurado no governo Geisel pelo coronel
José Maria de Toledo Camargo, que substituiu
no cargo o advogado Flumberto Barreto.

Letra e música — O coronel Rubem
Ludwig, que substituiu o coronel Camargo,
costumava dizer que em bríefings com a impren-
sg ele não precisava consultar o presidente da
República para formular as respostas: "Eu co-
nheço a música e por isso coloco a letra na
hora". O Rulxlo, como era chamado por Geisel,
participava das reuniões matinais do gabinete
presidencial, com os ministros dos gabinetes
Civil, Militar e SNI.

A função de porta-voz transforma seu
ocupante cm alvo de críticas pela constante
exposição na imprensa. Para fugir a isso, o
publicitário Said Farhat, no governo de João
Figueiredo, conseguiu que fosse criado para ele
um ministério, onde seus adjuntos se encarrega-

riam do ônus do contato com os jornalistas. Foi |
assim que o jornalista Alexandre Garcia ficou i
conhecido, depois de uma controvertida entre-!
vista concedida à revista "Ele e Ela", onde'
falava de suas preferências sexuais, como o"garanhão do Planalto". Foi afastado do cargo.

Carlos Átila, o sucessor de Garcia, por ter
sido mais discreto, graças a sua formação de'
diplomata, acabou premiado com um cargo de
ministro do Tribunal de Contas da Üniáo
(TCU). Outro, mais discreto ainda, Marco An-
tonio Kraemer, seguiu o mesmo caminho que
percorre agora Frota Neto. Foi para a presidén-cia da EBN e de lá voltou para o "Correio do i
Povo", de Porto Alegre, onde agora ocupa!
apenas uma banca de advogado.

No início do governo Sarney, Fernando i
César Mesquita tentou a política da "transpa- 

jrcncia" c apenas arranjou muitas desavenças]
com ministros de Estado. A solução do presi-dente Sarney foi criar uma Comissão de Defesa-i
do Consumidor para alojá-lo. Como Fernando
César, no cargo de ouvidor-geral, falava mais do |
que ouvia, a solução foi transferi-lo para o i
território de Fernando de Noronha. 1

Frota Neto, de temperamento mais contido, jnão esconde sua frustração na função. "Tentei;
fazer o meu trabalho", justifica. Pelo menos, I
boa vontade e disposição ele tem. Todos os dias í
Frota Neto vai pela manhã ao Palácio da Alvo-1
rada, mas muitas vezes não consegue nem falar [com o presidente. Há dias em que aguarda, pa-:
cientemente, na ante-sala do gabinete do Palá-!
cio do Planalto, para tirar uma simples dúvida !
dos jornalistas com Sarney. Agora, promete aos jcredenciados: "Quando for assinado o ato de i
minha exoneração do cargo de porta-voz, darei I
uma festa".
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3000 palavras por minuto coiff
compreensão. Promoção: I0M Instituto de
Otimização da mente e A0—Consultoria.
Rua do Catete, 311 — S/1311
Tèl.(02;1) 285-7526 e 285-5908

Professor: Juarez Lopes
.1

* INTENSIVO ESPECIAL E APOSTILAS PARA 0 MAGISTÉRIO *
Município e Estado confirmam concurso. Edital saí em novembro. Ótima oportunidade para os professores. A Degrau Cultural preparou colecão especial deapostilas e está formando turma intensiva especial (Manhã' Tarde * Noite). Vagas limitadas. Informações, matrículas e apostilas: Centro (Praça MahatmaGandhi. 2/2° andar * Cinelândia * 220-5715 e 220-5312 * 220-7235). Das 8h30min às 19 horas.
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Lourengo exibe valentia e coleciona crises no PFL _ Leonel Brizoia ««,

Ele diz que rompe " 
Qi| to« *M° '.mtu[<las vf™ aos

COm O eoverno mils &W a csquerda. Na semana passada. para 1 csfor^os c us (onttil)itu;oes dc compimlwiios c |
mmt f T' , 

" 
4* ironizar o apoio do PC do B ii Albania, cotaboradom. Nao tem sub Jaal. Os exponas tem um g

sempre VOlta atrilS fft- o lider do PFL subiu a tribuna para mvw quesdconsegimws cobrircom dijicutdades. (olabo- ft
 £ H contar piadas. Dissc que Enver Hodja, . re. ContamosWm voce. Divulgue estes texlos, mesmo com jj777. i, t .. ,i l\ 1 . '>•" falccido dirigente daquele pais, pouco ^xerox. Somos imensamente raconheciclos tuts jornais que os I

U^QorvM IfOil '  \ A' antes de morrer pediu pcruao a IX'us, estdo reproduzindo a lilulo civ colabortn;iio, E importame [V \ J"- , / i dizendo-se arrependido de ler sido eo- constatar que estamos iraballutndo juntos pulo ittwrcsse |BRASILIA — Hii trinia e oito anos. um jovcm \ -\ . £ ' .-w.. s munila. publico. Contribui^ues paru tiConla ii" 341 .6, Ag. I" de |portugues de 16 anos descmbarcou em Salvador \ ?-w ^ 'MSSSjSjik — Seu ladrao corrunto menliro- Margo — HJ, Banco do lirasil. Cartas c sitgestdes para a jjdisgsto a tornar-se urn hem-sueedido cconomisla. \ I J so-berrou do mierofonc de'apartes ^ 1 Caixa Postal if 2724. i
Cojgu.stou o diploma, mas nao fugiu a regra dos . v J I \S£ J Ifdcr do PC do B. Ilaroldo Lima levan- iimigrantcs Portugueses que Cdme<jfai a v.da no \ J\ | \J^J W"7 do. em seguida. um tapa do deputado T T, m nri m¥* r A tBflisil: o eomereio Hoje, fa/endeiro o lider do Vf. 1 XK/) Ricardo Fhiza (PFL-PE. que partiu em T Tll/l TTTT ST TV A TI I I. na Can,lira. Jose Louren^o. o Salazar do -\\% K defesa de Jose LourenJ 0^ Hder do U 1?1 £ JjU 11? ALReeoncavo Bamno , segundo os inimigos. ou sim- !|AM 

\ / PFL nao mede palavras. Na leeislalura j
plesmente "Ze . para os amigos. valc-sc do irunlo fMmm, \ \ JPSk passada. numa discussao com o ex- xv r, fTTFIA nH¥ri¥ Aque sempre mareou sua atua^ao pohtiea: a pole- ^ U\V x JW - A deputado ElquissSS Scares, que I I U H I Pi II It K Jmica* „ „ ... r . 1^ acusou de nai ser brasileiro. ele res- U Hi llir Ul>(lUul/ilots eu passo-lhe a caneta. Comigo nao, pondeu assim: "Eu nao sou fillio doora bolas! — eosiuma ameaqar Jose LourciiqS toda Brasil e Vossa Bxeeleneia e um fillio da Impussi'vel como um trade de pedra, o sr. Ulysses Guimaraes afirmavez que e contrariado por alguem do partido. ./ • 

p...-. Na ultima eampanlia eleitoral. publicaniente que e a favor do presidencialismo e de eleigoes diretas. Ao mesmu
lider do PFL — reconheeidamente. um KfejyjjM/ numa cidade da Bahia, eliegou a tirar ii tempo, "por baixo'\ manda deputados e senadores do seu PMDB votarem pelo

politico, cstourado — "passa literalmente. a eane- W' j4&£L/ ?cint0 e sair correndo? com as calqas parlamentarismo. E o velbo cacique do antigo PSD manobraiKio para ser
ta para eonseguir o que quer. Na semana passada, caindo. para hater nuni adversario que Primeiro-Ministro e chegar ao Governo via Congresso. lileigoes diretas? Nemcomprou briga com os cliamados modcrnos do II L / \ o atacava. "Dei-lhe umas bordoadas" pensar. Sabe que o seu PMDB seria colocado no banco dos reus por todo um
(delensores do rompimento com o governo Sarney) J*"? ft conta. satisfeito. povo que se considera enganado e irafdo.
ao assinar um doeumento pedindo a substitutqao de ITwi ) Jn Caneta de Sarnov — h os chamados progrcssistas do PMDB? Declaram-se a favor das diretas.todosos parlamentaristasdo partido que i.itegrani a \ /. Wk ~LJJ 

metralhadc"a ciritiTri-ndo PFI mas articulam e votam pelo parlamentarismo. Ctnicos! Sabem como niitguemComissao de Sistematizaqao na Constituinte. Tele- I h/m inwrdiiiaui giraiori.i uo auer ao i i . . „ narlamentarismo i4 -i f>vtinr"in rln «ntn Hirptn rtiip nfnnni, -mn-s nin o nresidcntc de honr-i do PFI / M 11110 tcm como alvo ^mente os adversa- 9UC !»10 c uma ir'iU"L:clut- 0 pariamtniarismo e a extinqao do voto oiieio.quc oantes para pri.siui.nti. nonra uo 11 l. il< i MSife. rios de outros mrtidos Deftiln PFI Presidente a ser eleito nesse regime e simbolico, flgura decorative Quemministro Aurcliano Chaves, com quem mantem \1 V i . , '. '"Jwl' ' . u"'l- jKWrnsiS nTRffiffpi^.MiitKtrn o «pnf(^lhini>tf> n mm mipXlinri solid I ¦itimca mn nudir-lhc -ivil "N-io me VA «' ImsSsPsHL ^ elc esta BBBdo com Antonio Carlos go\eina e o i r meiro Ministro e seu uaomtte. u quequercm, na verdaOt. cstcsum.i sotiua alianyi. para putir Hie aval. iNao me Macalhaes como o nresidente do inni "progressistas sao fatias do Ministeno do "vellio . Mimstenos, cargos,meto nessa. A Constituinte e um prob ema de wagainues, como o nresiacnie uo partt .nnSffe e mfliipnrin F n "snplnlismn r>r-iam-itinSi r'„m„ v,> :vncL's" reeiisou-se o ministro auc di-is denois 0t do, Marco Maciel. com o cx-ministro nomeagoes e mituencia. l o socidtismo pragmattco . Como se ve, tlcivoth•. rccusou o ministro, que. mas dtpois, JiM Jorue Bornhausen e com o lider do PFI diretas nao mteressam a cste grupo.para nao desauradar os modcrnos. fez chegar a M£$wf Jorge Dor inausen e com o uuer uo 11 Prccirlfni-P c.imffi .> ^_cm_ „mnan|vj„c¦iliMins denui'idris do nartido o reeido de uue nao no Senado, Carlos Chiarelh."Marco U Presidente Sarney e o seu centrao estao mesmo tmpenhados e emalguns Ui.putaUts Ui artiu o reeaUi Ue que nai j&jjZiamM Maciel esta uma fera com Jose Louren- ' enquadrar a Constituinte, a fim de que venha a ser aprovada uma Constitui-
gostou da decisao de Lourenqo. (CDd£-*> co. Elc nassou dias pedindo o romni- gao conservadora. expurgada das modestas conquistas sociais ate aqui obtidas
Chantagem — A deputadaSandra Cav-alcanti mento com o eoverno. Denois fez as (estabilidade, jornada de trabalho etc.). Uma especie de cobertura jurt'dica para(PI L-RJ), parlamentarista e integrante da Comis- pazes com Sarney e deixou o Marco na ° modelo economico. Ouanto ao regime, defendem o presidencialismo de

polfticos do PFL, faz chantagem <5mocional e usa a mao", acusam os assessores de Maciel. Loureni;o publico, mas, desde que nao restrinja os cinco anos de presidencialismo
r.nAji rviri-im'>nt'iri«i'i in pfi _ nnpivnn.«>- doenga para se refazer de brigas com os pefelistas. sempre foi defensor do governo Sarney. Ha um autoritario de Sarney, pouco se Ihes impoita que adotem o parlamentaiismo.
mSem LWa | olfre^o riens'i one eHons Consenador, inimigo implacavel dos comunistas e mes, contudo. surpreendeu os correligionarios sen- 9P.m0 se ve' Para ^arney e 0 centrao , eleigoes diretas verdadeiras so em

vjucm »,/-e Lourenqo ptnsa que e. . Moras .. nl°m ,i,. ••hnrms" i ¦ c i ultimo caso.
depois. quatro viee-lideres do PFL. todosparlamen- & f c lifin o prefdente do PMDB d 

d° °,pnmc,r0 S icn,'f ^ 
™as mudwu 

E a posfao das autoproclamadas esquerdas, - PCB, PCdoB e esta ficgao
tafetas-Sandra.®iGucrra, rhomazNonoe |c2f®lum£11" |[tffi|' atl(udc « I mesma facilidade. Na vespera da chamada PSB? Tambem se dizem a favor das elei?oes diretas e apoiaffi o
Mario Assad — entregavam uma carta a lideram;a ' ' 

d i Constituinte transformou-se no rcuniao do diretorio nacional, para deeidir se parlamentarismo. Nao podia ser diferente. Sao "aparelhos" e grupos que
Ifc™ hSSdltenXsseusmd'todi inimigo numero um da esquerda quando lutou Parlido r"7'a com 0 Sovcrno- Louren^o integram its elites brasileiras. Se deleitam em "ensinar" socialismo para o povoLourenqo — tambem cQjihecido petos seus metoctos - nmnSm ?fe nnmihn^ saiu em dcfcsa dc Sarney. brasileiro.
de provocspo — dfeagargalhadas! itra a proposti m ndas populares. Observem como estes diversos secmemds vlo urdindo -i tei-i de sou1— Conheco o ioco Fiizem isso para anarecer Divida — O estilo aeressivo que adota com "E mentira, nao mudei de pdstgafl! Sempre . ' como c diversos segmentos \ao_ urdindo a tela de seusLonntcouMjogu. i .lzem isso paru apareeer gk t ^ . , interesses. Em certos momentos, exacerbam diveruencias, mas no essenciana imprensa e depois I,gam para o mcu gabmete Jfg»brado 

eomjuros e d 
yiden- defend, que devenamos ficar com o governo ate est5o dc acordo: o parlamentarismo e o regime que convem, neste momento, as

para conversar - diz. dos pelo ^ernaW)r 
daiBaha Wadirlies do Constituinte. Alem do mais, minha cnttca ao gover- oligarquias brasileiras. Com ele. ficara" institucionalizado um sistema del"Mas agora ele mexeu em casa de marimbon- , V",!,;iiVa,., ^.^ .Vw,i^l i! pr"i h- . i 1",.;,,,^7,, no Sarney era em relacao ao Raphael de Almeida Governo restrito as elites dominantes. Neste perfodo historico. siunificara a I

do. Sou maisamiga de Aureliano do que elc , avjsa n„nm ,u n-tAnimiuimnnm h, 
'n-,hii 

,ii,rJnm J Magalhacs. E ele foi exonerado do Ministerio", marginalizagao. nao se sabe ate quando. de tudo quanto representaram os 1S'lnHr-i r-ivi 1-inli rcfi-rinr n.v 'in n irtn nn it rn 30 OSDCO de UesenVOlVimClltO da Bah a, durante 0 b, S. i 1 i i i Soanura cd\aiconu. reierinqo se ao pacio poiiuto  r„j„, ustfea sentimentos e as aspiracoes de nosso povo expressos na gloriosa campanha das icntre o lider do PFL c o ministro das Minas c governo de Antonio Carlos Magalhacs, entao seu Jusuuea. "Direns-ia" '
Enercia. A ligagao de Lourcnqo com Aureliano tcm allado- 0s adversanos fizeram a festa. "Jose Lou- Maciel e Bornhausen continuam lutando pelo £ {' V . . lonsioam M-is v-io enenntnr nelJ frente- a nosielo

ccr'o: 0 ministro das Comunicaqoes. Antonio u^"X°mwtn 
seu envobiment^' em 

™mpimc'n!o com Sarncy e nil° 1*tdom Louren«°- limpa e Porrente PD'/. do PT e de niuitas personalidades importantes edicnas f
vcrS ofkh - duTantfaT-imMnha presldenSil' diversas falcatr'uas na Bahia. juntamente com Anto- °',de[do PFL. P^idenciahsta e defensor de cinco deste Pais, quanto. tambem, de i.icontaveis movimentos polfticos e sociais, fieis

' 
Anu nio C los aucria mSISTS "io Carlos Magalhaesl ataca o lider do PC do B, anos de mandato para Sarney. da o troco numa aos com prom.ssos que assumiram em prad Jubhca, no mov.mento que pos fim
ADionio ^arios queria lyiario Anoreazza como H ,. , mSdw critica mdireta a Bornhausen. "Aclio mesmo que a ditadura. E. prmcipalmente. a reagao indignada de todos os cidadaos )candidato do FDS a sucessao. Lourenqo ficou com a "aroiuo Lima 

ele comiex-integrante do ministerio conhece honrados deste Pais. Nao vamos parar, nao nos deterao senao quando essas ^candidatura Aureliano, e foi um dos primeiros a Foi esse democratico W aldir I ires que nao i. j" . critic-i id Pois eu imposturas tenham um fim e nosso povo puder resgatar os seus diieitos Iromper com o partido para fundar. junto com me deixou renegociar a divida. E a extrema esquer- r « 'riais apio para ermea-io. rois democniticos e a lagrada oportunidade de construir seu proprio futuro.Aureliano. o PFL. da querendo me destruir. Pois eu vendi mctade da nunca ti\e cargos no governo . diz. Em relaqao ao^ . |
Hipertenso, Jose Lourenqo recorre ao medico minha propriedade de tres mil hectares para pagar chamados modernos do PFL c os parlamentaristas, IJTITn O 171VTT !sempre que ha uma crise no partido e, segundo essa divida — defende-se Lourcnqo. irritado. ele da uma risada c apresenta os numeros. U Jl iVlJLJJc5 0 O T IVil ,

O povo brasileiro tem agora diante de si a prova cabal do que, realmente, I
significa o PMDB na vida do pais: uma impostura. um instrumento politico das I

oligarquias e das elites brasileiras. Esta historia do "FMI, nunca mais" |transformou-se, finalmente, naquilo que previamos: esta vergonha! Nada mais. |nada tnenos. que uma simples entrega do Pais, como nos tempos do sr. Delfim t
I Netto. E nao venham se desculpar, Jizendo que o Governo e do Sarney. O Pais !

mm 0 /~> |^ sabe que o Ministro Bresser e do PMDB, foi itidicado pelo PMDB. tevc a t
^ ^Ifl CTaSfTl JJ [||i|||J f 

~1| 
fM|{pal| chancela de Ulysses, vem do PMDB de Sao Paulo, da mesma forma que F'unaro. [

\g0\ VliJ I Vj^I | k#VrVnw V^l ^^1 V/ Sayad e toda aquela camarilha de aprendizes de feiticeiros, os chamados |
I I || . - "economistas do PMDB".

_ _|—j _fu Mfii imXi j-ij Em suma, o PMDB e o responsavel pela volta de nosso Pais ao controle do j
If T "¥ 

(Jii ilJ IJllil IjfariWTkl T|||f|| lllilll FMI. Como sempre, tentariio dissimular com explicaqoes falaciosas. C) noticia- S
I 

'II l^wi 11^*1 I N4I I l^ral II IV^* rio intefnacional esta at. claro e insofismavel. O Brasil fez um acordo com os
^^0 credores. Suspendeu a moratoria e paga um terqo dos juros devidos ainda este

ano. E, logo no dia 1/1/88, os outros dois terqos. Submeteu-se as regras do FMI,
onde pedira emprestimo para pagar os juros que give. [

_ A qarantia de manter n , . 
Modnel°e ,nifria |

_ vV O recrudescimento da inflagao. com os choques e 'congelamentos . o I
Dr/hp+Amn ^—SI \s~\ aumento incontrolado dos pregbs, alugueis, tarifas de agua. luz. transportes, 0

^^HHr semore Di Cjolv^r I ik^) o C_JLJv3/ etc., enfim, a desvalorizagao da moeda e a tragedia, cada dia mais grave, do j\ ' aviltamento dos salarios, da crise para as pequenas e medias empresas e para os |
0 _ | Q y D/~\r produtores do campo, tornaram no dia-a-dia do povo brasileiro uma dramatica ;

nuboeu DfUbiefTlU, I CJl sucessat^de sobr^alto.s>i^rt^s e angiistias.
jp Brasil, a oitava economia do mundo! Que ironia... Nosso povo recebe um ]

Dr^joil I/tn /~\\/i ^os sa'ar'os mais baixos do mundo. Salario-mi'nimo e piso salarial. nestes !
TOCJC-) C3 DlUoll KJ vI^XI^Ivvl I tempos, entre 30 e 40 dolares por mes! Isto nao existe em nagao alguma que se |

if preze. E o pior. e que cerca de 70% da popujagao economicamente ativa ganha
/^n ] o CnPl Qr^r\ /i/^>AC at® tr^s salarios-mi'nimos, isto e, no maximo, 100 dolares mensais. E como os

cfojftr mo lo CJIv3 OUU wOl VI wCJO pobres tem mais filhos, isto significa que aproximadamente 90% do povo
. brasileiro vive com essa renda vil e desumana.

f A . ,-L^-. yj —>1 o H ^ p, Em verdade, este modelo economico e um atentado gigantesco aos
/\U l(w)l IZUUUo DlvJsDlvIyl I direitos humanos de nosso povo. Trata-se de uma iniquidade que nao pode
continuar. Tornou-se um sistema de exploragao tao desumano quanto a

: funcionando. E so la, nos SABs, que o seu ip'f Si-' 8 questao ideologica. Expliquem-nos. se puderem, como e que na distante
P)^ /—nJ /—n\ is~\ I Australia—uma economia muito inferior a nossa; Pais capitalista, tambem, e,
Brastemn © trOTQClO COmO S0 ClOVO por Sinai, com muitas estatais — um trabalhador bragal ou uma balconista

ganham em torno de 800 por mes! E isso, pasmem os leitores. praticamente sem
:-bom 

mecanicos treinados na propria fabrica ra,l, ^M.
' 1 Uma elite egoista, autoritaria, incompetente e pretensiosa que, ao longo da

^-\ O AAmnrnx /nHnmnnt/Ci r\n n\ i nn i exifencia de nosso Pais, sempre tem, logrado impor-se como classe dirigente.
© COm DOCQS COmDlOVOOOmOr 110 Ol lyil IU lo. Tem moldado o Pais de acordo, apenas, com as suas conveniencias.

I 3 I Essas minorias vein acumulando cada vez mais riqueza e poder, a custa da
— m, |i+/~N entr^^cie.ih^5sas;'riqugzas iiaturais e dos ffl® do trabalho do povo brasileiro

OOl Till 1UI Id 5^1/1 I^CJUIUw I Oil I lkJt/l I 1. aos interesses e grupos internacionais. Se nao e assim, como expliear que o
Brasil, sendo a oitava economia do mundo, tenha seu povo nas condigoes k

A Brastemp e rigorosa no credenciamento *"f~ 
* "rosoi * -tiue-—

I , /v r Inflacao galopante — Estamos insressando, novamente, na hiperinfla- |
e tao exigente quanto voce na perfeigao do aif :

i |—| - ¦ | > I atingindo o recorde de 328% nos ultimos 12 meses. Em novembro e dezembro,
CsPi/ rn r n m inprx/l^mnn nirPTnmPnTP tudo indUlfque es^ridicesan4?rao,#lo mehoS™Bp'.(ll5^e|b%.
OvZ/l V Ii I—lv>1 V lOlv^l U I V-^ Ressurgem os rumores sobre um "novo choque", com mais sacriffcios para a

i I I O A j. I populacao. Ate quando? Tornou-se evidente que os atuais governantes (Sarney

| 
o desempenho dos SABs, mantendo sempre ^s»e?f1

i, I — I l1 l I £' I 1 I' _l oportunidade para que o povo escolhesse um novo Governo. de sua contianca,

olto o podroo do ouolidodo © confiobiliQQQ©. ^,e c°me 
i°m i 

coiab°ra?a° ^ ^ ^ °

zv • ¦ Ford-Volkswagen — O povo brasileiro nao deve esquecer que a
(0)1 innH/O \ /nap m rpo I an r (IP n oo I oi'np^n I de^bminasao "autolatina" quer dizer a uniao! o consorcio entre a Ford e a
Vi>c.LJvJI l\_Jv_/ VUwO LJI I OU I vJvI/ V^iOOIOICI'l Volkswagen. "Autolati'na^Eprd-Volkswagen", e asani que devernos continuar a

, ^ ,, chama-las, porque seu novo nome e apenas um eufemismo. Na essencia. nada
tOaPlll^n fnpn pnmn n P.mqtoPO' niudbu. SSOduas multii®>nais qu^se uniram para se torn'arem ainda ifl^l§

I Uwl llwvJ/ I UyU OUI I lv_y LJI I 1' , V-zV^'l II I IV_>\J poderosas do que eram quando separadas. Com efeito, o consorcio. agora,
, , . . controla a maioria absoluta do mercado brasileiro. Conta, no exterior, com

C^z-sp,!/! nnc ZAI |'tnn7(^~Nifir>)Q rS rn Q PO duplo apoio: EUA e Aleinanha. Foi essa consciencia de poder que levou o
OvIZ'l VI\_/^>'0 / xLJIvyl LJI Ol cons6rcio Ford-VW a assumir essa atitude insolita de confronto aberto com o

Governo brasileiro, aplicando aqui, pela primeira vez, aquilo que as "multis" 
g

costumam fazer em outros pai'ses, ,
cermiomas. Mas,

uMB mm Bi I
Servico Autorizado muitas ligoes. Desenvolvimento com / gffa | 0-
Rractamn base em m»'t»naciSnais e assim. In- —
DfaSWTTip dustrializam ou desindustrializam 1 R ' ium pais, conforme seus interesses, _»—¦Leonel Brizoia

I exclusivamcnte. Presidente do PPT. j;

Leonel Brizola

Estas publicações vem sendo mantidas grupas aos
esforços e às contribuições de muitos Wmpanlieiros |
colaboradores. Não tem sitio fácil. Os espaços têm um
custo que só conseguimos cobrir com dificuldades. Colubo¦
re. Contamos com você. Divulgue estes textos, mesmo com
xerox. Somos imensamente recoidwcidos aos jornais que os
estão reproduzindo a titulo de colaboração. I. importante
constatar que estamos trabalhando juntos pelo interesse
público. Contribuições para a Conta //" 341 .'J9t .6, Ag. I'' de
Março — RJ, Ihmco do lirasil, Cartas v sugestões para a
Caixa Postal ii" 2724.

Dôborah Beminch

HRASILIA — I lá trinta e oito anos, um jovem
português de l(i anos desembarcou em Salvíiclor
disposto a tornar-se um hem-sueedido economista.
Conquistou o diploma, mas não fnyiu à regra tios
imigrantes portugueses que começam a vida no
Brasil: 6 comércio. Hoje, fazendeiro, o líder do
PFL na Câmara, José Lourcnlo, o "Salazar do
Recôncavo Baiurio", segundo os inimigos, ou sim-
plesmentc "/.é". para os amigos, valc-se do trunfo
que sempre mareou sua atuação política: a polo-
mica.

Pois eu passo-lhe a caneta. Comigo não,
ora bolas! — costuma ameaçar José Lourenço toda
vez que é contrariado por alguém do partido.

0 líder do PFL — reconhecidamente, um
político estourado — "passa", literalmente, a gane-ta para conseguir o que quer. Na semana passada,
comprou briga com os chamados modernos do PFL
(defensores do rompimento com o governo Sarney)
ao assinar um documento pedindo a substituição de
todos os parlamentaristas do partido que integram a
Comissão de Sistematizaçáo na Constituinte. Tele-
fonou antes para o presidente de honra do PFL,
ministro Aureliano Chaves, com quem mantém
uma sólida aliança, para pedir-lhe aval. "Não me
meto nessa. A Constituinte é um problema de
vocês", recusou-se o ministro, que. dias depois,
para não desagradar os modernos, fez chegar a
alguns deputados do partido o recado de que não
gostou da decisão de Lourenço.
Chantagem — A deputada Sandra Cavalcanti
(PFL-RJ), parlamentarista e integrante da Comis-
são de Sistematização. irritada com a atitude do
líder, correu para o senador Afonso Arinos — outro
ferrenho parlamentarista do PFL — e queixou-se:"Quem o,Zé Lourenço pensa que é?". Horas
depois, qiiátro vice-líderes do PFL. todos parlamcn-
taristas — Sandra. Alceni Guerra. Thòmaz Nono e
Mário Assad — entregavam uma carta à liderança
renunciando a seus cargos. No seu gabinere. José
Lourenço — também conhecido pelos seus métodos
de provocação — dava gargalhadas.Conheço o jogo. Fazem isso para aparecer
na imprensa e depois ligam para o meu gabinete
para conversar — diz."Mas agora ele mexeu em casa de marimbon-
do. Sou mais amiga de Aureliano do que ele", avisa
Sandra Cavalcanti, referindo-se ao pacto político
entre o líder do PFL e o ministro das Minas e
Energia. A ligação de Lourenço com Aureliano tem

. alvo certo: o ministro das Comunicações. Antônio
Carlos Magalhães, com quem rompeu — segundo a
versão oficial — durante a campanha presidencial.
Antônio Carlos queria Mário Andreazza como
candidato do PDS à sucessão. Lourenço ficou com a
candidatura Aureliano, e foi um dos primeiros a
romper com o partido para fundar, junto com
Aureliano, o PFL.

Hipertenso. José Lourenço recorre ao médico
sempre que há uma crise no partido e, segundo

— Seu ladrão, corrupto, nientiro-
so — berrou do microfone de apartes o
lider do PC do B. Haroldo Lima. levan-
do, em seguida, uni tapa do deputado
Ricardo Fiúza (l'FL-1'L), que partiu cm
defesa de José Lourenço. O lider do
PFL não mede palavras! Na legislatura
passada, numa discussão com o ex-
deputado Elquisson Soares, que o
acusou de não ser brasileiro, ele res-
pondeu assim: "Eu não sou filho do
Brasil e Vossa Excelência é um filho da
p...". Na última campanha eleitoral,
numa cidade da Bahia, chegou a tirar o
cinto e sair correndo, com as calças
caindo, para bater num adversário queo atacava. "Dei-lhe umas bordoadas",
conta, satisfeito.

Caneta de Sarney — A
metralhadora giratória do líder do PFL
não tem como alvo somente os adversa-
rios de outros partidos. Dentro do PFL,
ele está brigado cora Antônio Carlos

njk Magalhães, como o presidente do parti-
|||$i do, Marco Maciel, com o ex-ministro
fejíMk Jorge Bornhausen e com o lider do PFL
^jjsrSa no Senado, Carlos Chiarclli."Marco

Maciel está uma fera com José Louren-^ ço. Ele passou dias pedindo o rompi-
mento com o governo. Depois, fez as
pazes com Sarney c deixou o Marco na

mão", acusam os assessores de Maciel. Lourenço
sempre foi defensor do governo Sarney. Há um
mês, contudo, surpreendeu os correligionários sen-
do o primeiro a criticar Sarney, mas mudou de
atitude com a mesma facilidade. Na véspera da
reunião do diretório nacional, para decidir se o
partido rompia ou não com o governo, Lourenço
saiu em defesa de Sarney.

"É mentira, não mudei de posição. Sempre
defendi que deveríamos ficar com o governo até a
Constituinte. Além do mais, minha crítica ao gover-
no Sarney era em relação ao Raphael de Almeida
Magalhães. E ele foi exonerado do Ministério",
justifica.

Maciel e Bornhausen continuam lutando pelo
rompimento com Sarney e não perdoam Lourenço.
O líder do PFL, presidencialista e defensor de cinco
anos de mandato para Sarney, dá o troco numa
crítica indireta a Bornhausen. "Acho mesmo que
ele, como ex-integrante do ministério, conhece
melhor e está mais apto para criticá-lo. Pois eu
nunca tive cargos no governo", diz. Em relação aos
chamados modernos do PFL e os parlamentaristas,
ele dá uma risada e apresenta os números.

UM FESTIVAL

DE HIPOCRISIA

Impassível como um frade de pedra, o sr. Ulysses Guimarães afirma
publicamente que é a favor do presidencialismo e de eleições diretas. Ao mesmo jtempo, "por baixo", manda deputados e senadores do seu PMDB votarem pelo
parlamentarismo. E o velho cacique do antigo PSD manobrando para ser !
Primeiro-Ministro e chegar ao Governo via Congresso. Eleições diretas? Nem |
pensar. Sabe que o seu PMDB seria colocado no banco dos réus por todo um
povo que se considera enganado e traído.

E os chamados progressistas do PMDB? Declaram-se a favor das diretas,
mas articulam e votam pelo parlamentarismo. Cínicos! Sabem como ninguém
que isto é uma fraude; que o parlamentarismo é a extinção do voto diieto, que o
Presidente a ser eleito nesse regime é simbólico, figura decorativa. Quem
governa é o Primeiro-Ministro c seu Gabinete. O que querem, na verdade, estes"progressistas" são fatias do Ministério do "velho". Ministérios, cargos,
nomeações e influência. E o "socialismo 

pragmático". Corno sc vê, eleições j
diretas não interessam a este grupo.

O Presidente Sarney e o seu "eentrão" estão mesmo empenhados é em"enquadrar" a Constituinte, a fim de que venha a ser aprovada uma Constitui-
ção conservadora, expurgada das modestas conquistas sociais até aqui obtidas
(estabilidade, jornada de trabalho etc.). Uma espécie de cobertura [jurídica para
o modelo econômico. Quanto ao regime, defendem o presidencialismo de
público, mas, desde que não restrinja os cinco anos de presidencialismo
autoritário de Sarney pouco se lhes importa que adotem o parlamentarismo.
Como se vê, para Sarney e o "eentrão", eleições diretas verdadeiras só em
último caso.

E a posição das autoproclamadas esquerdas, — PCB, PCdoB e esta ficção ;
chamada PSB'.' Também se dizem a favor das eleições diretas e apoiam o
parlamentarismo. Não podia ser diferente. São "aparelhos" e grupos que
integram as elites brasileiras. Se deleitam em "ensinar" socialismo para o povo
brasileiro.

Observem como estes diversos segmentos vão urdindo a teia de seus j
interesses. Em certos momentos, exacerbam divergências, mas no essencial >
estão de acordo: o parlamentarismo é o regime que convém, neste momento, as f
oligarquias brasileiras. Com ele, ficará institucionalizado um sistema de I
Governo restrito às elites dominantes. Neste período histórico, significará a \
marginalizaçáo. não se sabe até quando, de tudo quanto representaram os jsentimentos e as aspirações de nosso povo expressos na gloriosa campanha das i"Diretas-já".

É possível até que o consigam. Mas vão encontrar pela frente a posição í
limpa e corrente PDT. do PT e de muitas personalidades importantes e dignas f
deste País, quanto, também, de incontáveis movimentos políticos e sociais, fiéis |aos compromissos que assumiram em praça pública, no movimento que pôs fim j
à ditadura. E. principalmente, a reação indignada de todos os cidadãos ;
honrados deste País. Não vamos parar, não nos deterão senão quando essas i
imposturas tenham um fim e nosso povo puder resgatar os seus direitos E
democráticos e a sagrada oportunidade de construir seu próprio futuro. '

políticos do PFL, faz chantagem emocional e usa a
doença para se refazer de brigas com os pefelistas.
Conservador, inimigo implacável dos comunistas e
progressistas, a quem chama de "burros", José
Lourenço classifica o presidente do PMDB de"arcaico" e se julga um exemplo de político moder-
no. No começo da Constituinte, transformou-se no
inimigo número um da esquerda quando lutou
contra a proposta de emendas populares.

Dívida — O estilo agressivo que adota com
os adversários lhe foi cobrado com juros e dividen-
dos pelo governador da Bahia, Waldir Pires, do
PMDB. Pires mandou acionar uma dívida de CZS
13 milhões que o líder do PFL havia contraído junto
ao Banco de Desenvolvimento da Bahia, durante o
governo de Antônio Carlos Magalhães, então seu
aliado. Os adversários fizeram a festa. "José Lou-
renço é um corrupto, e essa dívida, que passou anos
sem ser acionada, mostra seu envolvimento em
diversas falcatruas na Bahia, juntamente com AntoJ
nio Carlos Magalhães", ataca o líder do PC do B.
Haroldo Lima (BA).

— Foi esse democrático Waldir Pires que não
me deixou renegociar a dívida. É a extrema esquer-
da querendo me destruir. Pois eu vendi metade da
minha propriedade de três mil hectares para pagar
essa dívida — defende-se Lourenço, irritado. O PMDB e o FMI

O povo brasileiro tem agora diante de si a prova cabal do que, realmente. !
significa o PMDB na vida do país: uma impostura, um instrumento político das I
oligarquias e das elites brasileiras. Esta história do "FMI. nunca mais" |transformou-se, finalmente, naquilo que prevíamos: esta vergonha! Nada mais, jnada menos, que uma simples entrega do País, como nos tempos do sr. Delfim t
Netto. E não venham se desculpar, dizendo que o Governo é do Sarney. O País !
sabe que o Ministro Bresser é do PMDB, foi indicado pelo PMDB. teve a |
chancela de Ulysses, vem do PMDB de São Paulo, da mesma forma que Funaro. jSayad e toda' aquela camarilha de aprendizes de feiticeiros, os chamados j"economistas do PMDB". t

Em suma, o PMDB é o responsável pela volta de nosso País ao controle do e
FMI. Como sempre, tentarão dissimular com explicações falaciosas. O noticia- |rio internacional está aí, claro e insofismável. O Brasil fez um acordo com os
credores. Suspendeu a moratória e paga um terço dos juros devidos ainda este
ano. E, logo no dia 1/1/88, os outros dois terços. Submeteu-se às regras do FMI, jonde pedirá empréstimo para pagar os juros que deve.

Modelo e miséria |
O recrudescimento da inflação, com os "choques" e "congelamentos", o jaumento incontrolado dos preços, aluguéis, tarifas de água. luz. transportes, |etc., enfim, a desvalorização da moeda e a tragédia, cada dia mais grave, do

aviltamento dos salários, da crise para as pequenas e médias empresas e para os
produtores do campo, tornaram no dia-a-dia do povo brasileiro uma dramática
sucessão de sobressaltos, incertezas e angústias.

Brasil, a oitava economia do mundo! Que ironia... Nosso povo recebe um
dos salários mais baixos do mundo. Salário-mínimo e piso salarial, nestes
tempos, entre 30 e 40 dólares por mês! Isto não existe em nação alguma que se
preze. E o pior. é que cerca de 70% da população economicamente ativa ganha
até três salários-mínimos, isto é, no máximo, 100 dólares mensais. E como os
pobres tem mais filhos, isto significa que aproximadamente 90% do povo
brasileiro vive com essa renda vil e desumana.

Em verdade, este modelo econômico é um atentado gigantesco aos
direitos humanos de nosso povo. Trata-se de uma iniqüidade que não pode
continuar. Tornou-se um sistema de exploração tão desumano quanto a
escravatura. Precisa ser derrogado, como ela o foi.

E não se diga que estamos acenando com uma utopia, ou invocando uma
questão ideológica. Expliquem-nos. se puderem, como é que na distante

! Austrália — uma economia muito inferior à nossa; País capitalista, também, e,
por sinal, com muitas estatais — um trabalhador braçal ou uma balconista
ganham em torno de 800 por mês! E isso, pasmem os leitores, praticamente sem
inflação, com moeda estável nestes últimos decênios.

O que aqui existe, mesmo, é uma grande e indisfarçável cumplicidade.
Uma elite egoísta, autoritária, incompetente e pretensiosa que, ao longo da
existência de nosso País, sempre tem, logrado impor-se como classe dirigente.
Têm moldado o País de acordo, apenas, com as suas conveniências.

Essas minorias vêm acumulando cada vez mais riqueza e poder, à custa da
entrega de nossas riquezas naturais e dos frutos do trabalho do povo brasileiro
aos interesses e grupos internacionais. Se não é assim, como explicar que o
Brasil, sendo a oitava economia do mundo, tenha seu povo nas condições
escandalosas de atraso, de miséria e de pobreza em que se encontra?
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Lourengo exibe valentia e coleciona crises no PFL

Ele diz que rompe _ ' 
; J

com o governo, mas HB"r H~ 
-is - ironizar o apoio do PC do B ii Albania,

sempre VOlta atras 4? A 0 lider if PFL subiu a iribuna para
 

K ' contar piadas. Disse que Unver Hodjii,
IMborvh Uerlj\\ if ftlBX

v •\ I"" j\ dizendo-se arrependido de ter sido co-
HKASILIA — 1 la trinia e oito anus, um jovcm \%\ B j .w. s munita.

porii|.es de 16 anos descmbarcou em Salvador ' \ >•' - Seu ladrao. corrupt.), menliro-disposto a tornar-se um bcm-sucedido econoniis a. ,\ Mf* J so-berrou do niierolone de aparies oConquistou o diploma, mas nao fugiu a regra dos v v J I ^ / Ifdcr do PC do B. I laroldo Lima, levan-im.grantes Portugueses que conn-cam a v.da no (ffl ^ \^J M do, em seguida, um tapa do deputadoBras": o coinercio \loje. fa/endeiro. o lider do \T:M 1 
fM J Ricardo Fiiiza (RFL-fflffl que partiu em

pi na C auiara. Jose Lourenso, o "Salazar do ' Y\\\v J • defesa de Jose Lourcnco. O lider doReconcuvo Biuiino . segundo os mimigol. ou sim- , 0.—PFL nao mede rffiavras. Na legislnfura
plesmente "/.e . para os amigos. valise do trunlo JRftk passada. numu discussal con, o ex-
que sempre mareou sua atuacao polu,ea: a pole- %X\\ L deputado Elquisson Soares. que onllCl1' ,, „ ,. . H&i iJsfisB acusou de nao ser brasileiro. ele res-— Pois eu passo-llic a caneta. Comigo nao, pondeu assim: "Eu nao sou fillio doora bolas! - costuma ameaqar Jose Lourcnqo toda Brasil e Vossa Exceleiieia e um fillio davez que e contrariado por alguem do partido. M/, p...". Na ultima campanha eleitoral,0 lider do PFL - reconhecidamentc. um WfflV/ numa cidade da Bahia. cheeou a tirar o
politico cstourado- -passa . literalmente. a cane- m-jM/ cinto c sair correndo; com as calgasta para consegu.r o que quer Na semana passada. ffBP caindo, para hater nun, adversario quecomprou briga com os chamados modernos do PFL V>1iP^TA \ o atacava. "Dei-lhe umas bordoadas".
(delensores do rompimento com o governo barney) ^ffigggjcA />' ft conta satisfeitoao assinar um doeumento pedindo a substi'tuuSS de ( Jj 1'' . ' 

ctodos os parlamentaristas do parlido que integram \ /,,.7&SSF - j f Caneta ae barney — A
Comissao de Sistematizacao na Consiituinte. Tele- J />M KiL mctralhadora juratoria do lider do I FL
fonoa antes para o presidente de honra do PFL, ( I w] jsus*. "ao tem como alvojomcnte os adversa-
ministro Aureliano Chaves, con, quem manteMii N. \ rios de outros partidos. Deniro do I I L,
uma solida alianla, para pedir-IHc aval. "Nao n,e ¦( ®'c c®'a. "r|yildo con, Antonio Carlos
meto nessa. A Consiituinte e um problema de Magalhacs, como o presidente do parti-
voccs", rccusou-se o ministro, que. dias depois, R: ,• Marco Maciel, com o c.\-ministro
para nao desagradar os modcrnos. fez chegar jjftgSy Jorge Bornhausen e com o lider d<) I'l l,
aleuns deputados do parlido o reeado dc que nao ill J® Senado, Carlos Chiarelh. Marco
gostou da decisao dc Lourenso. Maciel esta uma fera com Jose Louren-
Chantagem-A deputada Sandra Cavalcanti
(PFL-RJ), parlamentarista c integraiitc da Comis- n9»«« mm i'- v ,!! J 

'?
sao de Sistematizacao. irrilada com a atitude do .. . . pp. . , . . . „ i m "' i I 

arC0 na
lider. eorreu para o senador Afonso Arinos - outro Pollllcos do PF L' ;1Z chantagem emoc.onal e usa a mao . acusam os assessores dc Mac,el. Lourcnco
ferrenho parlamentarista do PFL - e queixou-se: ^n«a Pa.ra sc 'cf?zcr.dc .br,?asle°m 05 Pcfc.llstas- scmPre fo' ,dcfc» do, 8ovurno Sarne>'. Ha um
"Quem <> 7c Lourcnco pensa que c?" Moras Consenador, inimigo implacavel dos comunistas c mes, contudo, surpreendeu os correligionarios sen-
depois. qiiatro viee-lideres do PFL. todos parlamen- progressistas, a quem chama dc "burros'', Jose (]0 0 primciro a criticar Sarncy, mas mudou de
tarisias — Sandra. Alccni Guerra. Thomaz Nono Lourcnco classifica o presidente do IMDB de atitude com a mesma facilidade. Na vespera da
Miirio Assad — entregavam uma carta a lideranca frca'cJI e-se ju gaum exemp o e politico mo er- rcun|y0 d0 diretorio nacional, para deeidir se or ....... Nn «... it«iKinor<* int.-. no»No comeeo daK.onstituinte, transformou-se no .. . 1 .Riiunci.il,do ., seus cargos. No seu gubincre, Jose . . . i . * , .^niw-rd'. mnniin linn partido rompia ou nao com o governo, Lourcnco.
ifourenco — tambem conhecido pelos seus metodos lmmlS° nunlLro u.m esquerda quando lutou i
de provocaijao - dava gargalhadal |ntra a ProPosla dc ^endas populares. em ^rnc|'

Conhcra o jogo. Fazcm isso para aparcccr Divida — O estilo agressivo que adota com E mentira, nao mudei de posi<jao. Sempre
na imprensa e depois" ligam para o meu gabinete os adversiirios the foi cobrado com juros e divide,,- defendi que devenamos ficar com o governo ate a
para conversar — diz. c'os Pe'° governador da Bahia, Waldir Pircs, do Constituinte. Alem do mais, minha critica ao gover-"Mas agora ele mexeu em casa de marimbon- PMDB. ['ires mandou acitmar uma divida de CZS no sarney era em relacao ao Raphael de Almeida
do. Sou mais amiga de Aureliano do que elc", avjsa 13 milhocs que o lidcr do PPL havia contraido junto .. il- p . f0j exonerado do Ministe;rio"
Sandra Cavalcami. referindo-sc ao pacto politico a« Banco de Descnvolvimento da Bahia. durante o W™af| b cle fo' Lxontrddo do M,nftcn0 '
entre o lider do PFL e o ministro das Minas g°vt;rno dc Antomo Carlos Magalhacs, entao seu jusunca,
Enercia. A ligagao de Lourcnco com Aureliano ten, aliado. Os adversarios fizeram a festa. "Jose; Lou- Maciel e Bornhausen continuan, lutando pelo
alvo certo: o ministro das Comunicaqoes. Antonio rc,,(>'0 c um corrupto, e essa divida, que passou anos rompimento com Sarney e nao perdoam Lourcnco.
Carlos Magalhacs. com quem rompcu — segundo SL'm scr acionada, mostra seu envolvimenio cm O lider do PFL, presidencialista e defensor de cinco

. versao oficial - durante a campanha presidcncial. diversas fale-iitruas na Bahia, juntamente com Anto- anQj de mandat0 para sarnttV. d;i o troco numa
Antonio Carlos queria Mario Andreazza como ™®^w Md^hdel . ataca lider do IC do B. a Bornhausen; ..Acho mesmo ,
candidato do PDS a sucessao. Lourenco ficou com naroiuo L.inia ->
candidatura Aureliano, e foi un, dos primeiros - Foi esse democratico Waldir Pires que nao ek; como ex-tntegrante do ministerio. conhece
romper com o partido para fundar, junto con, me deixou renegociar a divida. E a extrema esquer- melhor e esta mais apto para cntica-lo. 1 o,s eu
Aureliano, o PFL. da querendo me destruir. Pois eu vendi mctade da nunca tive cargos no governo , diz. Em rela?ao aos

Hipertenso, Jose Lourenqo recorre ao medico minha propriedade de tres mil hectares para pagar chamados modernos do PFL c os parlamentaristas.
sempre que I,a uma crise no partido c, segundo essa divida — defende-se Lourcnco, irritado. ele da uma risada e apresenta os numeros.
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Empresario recolhe dinheiro 
para 

influenciar votagao
BRASILIA - Enquanwps Mais turtle; Antonjo Ermi'rlp iria a uma Bmsiim — lucmno Andmdo

cardo Fiti/a (PFL-PE), Roberto Cardoso Alves reunfoo em uma das trC'slciisas alUgadas p|fo •*. Hicardtt FitlZfl(PMDB-SP) c Luis l-duardo Magallwies (PFL- lobby empresarial no Lugo Sul. Lii. com muito MHfHHBSMHHHHj «*JwL. '• 
"BA) arrcgimcntam apoio para o Centrao •— mais infase. avisou que nao concordaria com H Bp L, . 

" . \i| a ¦ •
movimento que tem como handeira, Mihscrita utilizapi de mt'todos nflo convencionais: "A A 

IP 1*0*1 flA
por mais de 300 parlamentares. a mudanva do negqrarag deve se dar nivel politico", ^r MSB O
regimento interno da Constituintc, de ntodo a advertiu mais uma vez. No nfvel politico, 1" '" *11
tornar possivel a suhstituiij-ao de capitulos intci- ncgocia(ao comecara na vespera. "UlMw 1*0t"lll0 HProsdo texto aprovadona Comissao deSistemati- Na mesma noite, pouco antes das 23h, Uv
za?fio—, empresdrios juntam dinheiro para a presidente da Fiesp, Marin Amato; o president • *4| I 

"¦ 
P'; :4Bv9B8^B5!k,; // ^B| I* , ,ofensiva final em favor de sens interesses na do Grupo Cataguazes-Leopoldinn, Ivan Bote- j^Hp^ §. nlTPltlfitn

Constituintc. Um grande empresilrio, adversd- Iho; o presidente da Camargo Correa, Sebastian wfr^ till ClUSlCi
rio dessa pratica, diz que a soma vai chegar aos 5 Camargo; e Murilo Mendes, da Construtora f \h iBE' ' 
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milhdes de ddlares. Mendes Junior, acompanhadps de dois ouiros -a BH6j^L^g3s|| fSa liob Fernandas

A reuniao da Uniao Brasileira de Empresa- empresiirios, reuniram-se com 0 presidente Jose tSk JW 
"/ ..."

rios (UBH) em Brasilia, na noite de quinta-feira, Sarnev no Palacio da Alvorada. Wk': ' ~ 
Ifi&llfMflH • T: I W .,.m ..

tern vdrias leituras. A dura fala contra a Consti- Hies afirmaram que 0 empresariado nao M IJBMfcfc' // N cmpSssflrios fe pa'fs se'trlsfer"tuinte eogovernopor parte de Antonio Oliveira pretendia desestabilizar 0 governo. Informaram \ljsj \{ rim oara a'canital num ccrco :ts dc'iSantos, presidente 
da UBH c da Confedera^ao ao presidente que alguns deles falariam duro no da Co'nsti'tuinteum personagem se des-Nacional do Comdrcio, obedecia a um ritual de dia segu.n e mas que isso era consequencta da tacou na articulaqao do (Mho, comoexpiaijao. Ol.vc.ra Santos nao es ivera a frente necessulade de darem uma satisfag^ao publico ^ - ^|HHpypi J* ficou conhecida a alianqa interpartidariadas articulacoes contra a estabilidade, que aca- interno. Pediram. por fim. o apoio de Sarney . Mr 

d 
narlamentares de centro e dircii-ibouaprovada. Pressionado por suas bases dcu contra algnmas medidas da Constituinte. entre - Mtggm 

^Wt/MSy Smpcnhados em modificar 0 regimentouma resposta na cerimoma de quinta-feira. elas a estabilidade c a garantia de emprego. tm || , . J>& da Constituinte- Ricardo Fidza 4S em-
gdo, 

reuniram aiguns dos maiores ernpre- prometeram apoiar os cinco anos de \ ^ ,f^/l A. 
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presario e fazendeiro. deputado do PFL
Na mesma situa«ao de dificuldade junto a Mobilizagao - No ambito parlamen- "TPWyJE1 

" 
V% VI . .] I'd^^(nierdrrdiear0 /seus fihados estavam outros dois ijderes: Amau- tar. 0 Centrao reuniu-se. como diz um dos seus , 1" M Acusado de ser de extrcnia-direita er>' Temporal, da gonfederagao das Associates mtegrantes. com alguns "gatos pingados". ha , -4J,^\ ' B B S9. porta-voz dos militarcs, Fiuza se defendc:omerciais, que tam em 11.10 participara a cerca tie -Odias, no Hotel Nacional. Na quarta* I)aso Coihibrtt confcriu (is assitioturcts I' liizti * a uoliticu oructnizadu cm fichas Soli um social'democrata. Scr chamadobriga contra a estabilidade. e Ronaldo Caiado, fcira da semana passada. mais de 80 constituin- a conjtnu r uiza. a pouueu oihum~uuu cm jiuuts dc |ircjtj|u cxlrcmist;i d6i mujl0 inco.da UDR. A uniao Democratica Ruralista assis- tcs ja estavam ciiscutindo a melbor forma de __________  Bras Ma — 

^gB^VareMa motja clcmnis".

ramo, e ciarissima para os que acompanham 0 respeitado,masporque iriamasswiarogru^'^ Lrfs h<lnar(lo Fiuza e Atharal (ivonijianhatn Lourenqo (C) na entrega do de^V". 
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^ ^
que se passa nos bastidores dessa ofensiva — tentativas frustradas do governo de querer fazer docurnento a Ulysses . todaextensao^^de uma parede de
advertiu: "Nao podemos, para corrigir um erro, uma maioria aqui dentro. Entao. nao foi porque scu aPartan^nt°' [ mza niantem um ar-
incorrer em outro". elejnao quis. T . ... quivo com 600 mil f.chas. Ah esta uma

Luta tem nove pontos principals JMfSmS
(jPntVrJO fllllPrlPa T)8T3T* tFflnalnOS Os moderados querem que 0 deputado Ulysses isso ocorra apenas em casos especfficos, como 17 anos. "Quandoascsquerdas, ouqucm^ V Guimaraes permita a apresentaqiio de emendas substi- exnloraqao de petroleo e outros recuros da plataforma quer que seja, falam aquelas asnciras. eu

O Centrao amea?a parar os trabalhos da tituinte: "Sera que 47 dos 93 votos da comissao tutivas para mudar varies artigos referentcs as ordens suomarina. posso dizcr e mcntira, 0 que se passou foi
Constituinte caso 0 presidente Ulysses Guima- valcm mais do que 280 votos do plenario?" economica e social. Amanha, 0 Centrao ja deve Fundo de seguridade — Como esta, isto aqui. 11a data tal .
raes rejeite 0 projeto de resolu<;ao atraves do Esquerda assusta — O erupo resol- apresentar para discussao interna as principals emen- fundo de seguridade e taxado pelo faturamento, pelo !>ara pr°var que nao e "de extrcma-
qual o grupo pretende mudar 0 regimento para Veu canalizar esse inconformismo e'partiu para das' Em sua maioria, elas conseguem a unanimidade, lucro e pela follia de pagamento da empresa. Isso esta direita l-'0^,0 dlzcm a|guns '¦ 0 deputado
negociar uma nova redagao dos capitulos refe- Um trabalho de mobilizacao cujo sueesso tam- mas os parlamentares querem ncgocia-las com as inserido em varios artigos do texto. Eles querem que pernambucano abre um livrode encader-
rentes as ordens economica e social. A ameaga hem se deve em grande parte ao fato de evitar lideranqas partidarias. O fundamental, para eles, e governo participe do fundo, ate porque nem mesmo as na^ao vermelha, no qual estao todos os
esta sendo feita pelos principals lideres do crescimento individual de lideres. "O Centro evi,ar a. estatizagao e a intervengao do Estado na empresas que tem prejuizos estao isentas desse taxa- seus discursos 110 Congresso. De fato, em
movimento, que ja reune mais de 300 assinatu- Democratico, por exemplo, fracassou por causa economia. mento. "cnmisi dp ftrr^Hn^Mmfi'ithrUmn"1 

'¦
ras dos 559 constituintes. do estrelismo e vedetismo de alguns". afirma O coordenador da comissao tematica do grupo, Hora extra — Transferir este item para lei . «|:S?!¦ Nunca, na historia do parlamento e muito deputado Luis Eduardo, filho do ministro into- deputado Jose Lins. ja selecionou os principais itens, ordinaria ou convengoes entre patroes e empregados. , ' P n HiV><'

f Benos da Constituinte, se conseguiu reunir um nio Carlos Magalhaes. ciija maioria coincide tambem com as aspiragdes do EstatizaQao - O grupo quer cnxugar do^"ai 5 do de^creta-Id 477 e dosiL^' wntingente tao expressive e com poderes para, _ M6m diss0. nos valemos tambem do empresariado. atividade da Uniao na area de produgao, deixando BoA Jifciorti'teoncamente, redigir uma nova Constituigao. estardalhago da esquerda. Isso assustou muito. — Dizem que nos defendemos solugoes entre- apenas aquelas referentes a seguranga nacional, man- o deputado nao da nomes m is diz
Chr SdZ°s\,TreTvindSrn^ As pessoas passaram a pensar que quem estava fuistag Ao contrario, somos nacionalistas. Um exem- tendo, por exemplo. 0 monopolio do petroleo. Segun- "De direita sao os que querem'manter 0

Intern0 a Cocnsim^° era plo: a esquerda aprovou uma emenda que nao mclui a do o Centrao, a estatizagao esta insertda de forma st.ltus quo e nfl0 |u. Sou um inconforma-
dos nZ rnnfpon.nH,^• f^r ( i J TnnS," ^putado Bonifacio de plataforma continental dentro da soberania do pais. E sublinnnar em praticamente todo o texto do projeto. do com a brutal diferenga de renda, comA"drada (PDS-MG), ao revelar que as bases n6s queremos tnclui-la — diz o deputado Bonifacio de Jornada de trabalho — Querem o aumen- a pobrcza". A formula ideal, para ele, eP.q ' - cobravam dos constituintes uma reagao contra Andrade, que participa da comissao tematica. to da jornada ja aprovada, masadmitem que este ponto "a ascensao social", eacredita que isso so

O segredo desse sueesso, ja tentado, sem Si'sta" Eis 05 PrinciPais Pontos defendidos pelo grupo: e negociavel, podendo aceitar a jornada de 44 horas. e possivel com um regime dc livre liciati-
exito, pelo governo, deve-se ao fato de haver 

' 
0 g^pVrepele o rotuio de consen-ador . Estabilidade - Querem trocar a estabilida- Licen?a de gestante - O Centrao acha

uma insatisfagao generalizada dos que, depois diz eXpressar apenas a vontade da maioria do de por indemzagoes mais pesadas e proporcionais ao que a licenga de 120 dias vai discnmmar a mulher no g a6rarla n°s_ »'d «| n'Pr»-
de terem participado ativamente nas subcomis- povo< que qucr. segundo seus integrantes, uma tempo de serngo. Acham que essa c a melbor pressao, mercado de trabalho. 1 refere uma licenga de, no grn. s a inas kr a | roduti . s .
soes e comissoes tematicas, ficaram marginaliza- Constituigao modema, mas realista. O poder de pois o empregador term que pagar um mes de salario maximo, JO dias. Se possivel, 60. intemacion 
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d is rein idos do trabalho principal da Sistematizagao, necociagao para isso e evidente como atesta por cada ano que o empregado tenha na empresa, alem Desapropriagao — O texto atual nao especi- • , TT\ 17
como diz o deputado Ricardo Fiuza: Bonifacio de Andrada: "Nunca ninguem imagi- do ,FGTS e de 0lltras indenizagoes a que o trabalhador fica que a indenrzagao deve ser paga em dinheiro. mun„° .CJ0^,: • f.i J ......"Um pariamentar que apresentou uma nou que o nosso Albano Franco (senador tenha direito. Cenfraoexige que seja e quer isso explicitado no texto. Cxtremado'>'s6 o'oraue i no ou M ,'!emenda e lutou por ela nag subcomissoes e presidente da Confederagao Nacional da Indus- Recursos naturals — Pelo texto original, a Reforma agraria — Sao varias as reivindi- luf em'sua candidatura'a presidenci i li tcomissoes e a viu derrubada na Sistematizagao trja) fosse se a|jar aos pcs para derrubar Uniao, os estados e os muriicipios terao participagao cagoes, mas o ponto central e a imissao de posse, que ReSublica? "Eu nao o'apolaria de nolonao tem o direito de aprova-la em plenario". E liberdade sindical. E conseguiram. Entao, em nos resultados da exploragao de recursos naturais. Com pelo projeto do relator e concedida em 90 dias automa- Ele e um bom administrator mas nao tempergunta, fazendo um paralelo entre a maioria muitas coisas, nossentaremos na mesa com Lula isso, uma simples olaria (fabricade tijolos e telhas) tem ticamente, caso o juiz nao tenha proferido sentenga paciencia para o artelanato da politica eabsoluta da Sistematizagao e a maioria da Cons- e outros parlamentares". que dividir os lucros com o governo. O grupo quer que neste prazo. me chama de dire'itista porque'tem joriia-

lista que nao gosta de mini, e fica inven-tando 
que fago rcunioes cm casa com

\\\i//y Lf A tsTocoiMoj^li hels. militares", afirma.
/N | | i I 
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„,, j _ '*iL As liderangaMo Centrao®ao consoenies dc Demagogia — Fiuza nao diz

C71JI ^ VjA /( |L tliiOltl, Ucl) OlS que o movimento conerceou. num instantc de quem escrcve sobre suas reunioes com
VWil w W Wf » w.y ..^s JOy ~ 7 r emogao, as contradiWe&o plenario, subitamenie militares. mas rccorda que foi relator da
ifrPMC <r TUDi^n , THA 

"\\xr 
Q/l rJ Jrt •»/«:« unittcado por sentimento consensual de reagao. Nao subcomissao que tratou do papel das

VIAGENS E TURISMOLTDA V W _) (13. Vltona• COlllO ha, entretanto. um proarama. um docurnento, 11111 Forgas Armadas. Sobre ai definiwo dos

RIO DE JANEIRO S S^lLS/T™""" , Q
europa manter a torgaf SSIt'SWls.lfc

OPCIONAIS EXTENSiVOS: K7 clcs talmbr.m
Cr / / , ,,. ,, , ud ">mvnd,_ o centrao poaeria aissoncr-se n<i caos, na falta de governo e autoridade .

\ >7 // / *'illas-lioas Cortea  comemoragao da vitoria. Fiuza niio fazia politica nessa epoca.
LISBOA \ fy// homa r\ a ^'P^tcsc esta fora de cogitagao. Defensor do presidenciljismo e de
PARIS \ /1// y\ \\. A rebeliao do plenario da Constituinte cxigindo Apenas o direito de emendar o anteprojeto da um mandato de cinco anos para Sarney.
EUROPA \. C—^imambul jlXl n modidcagao do regimento interno para futura Constituigao nao pode ser o exelusim objeti- Fiuza afirma. no entanto, que "falta

TRADICIONAI Vk 1 "adriJ^^IL^rcelona'V^V^ "W permitir a aprcsentagiio de emendas ao anteprojeto vo de uma articulagao que esta virando a Consti- autoridade a um governo que nao tem
PrnnVama Ho (m) Cda Comissao dc Sistematizagao esta vitoriosa. O tuinte pelo avesso, restabelecendo o direito da definigdes na economia nem na politica".

jnn \\ J ^palma ym grande desafio que se apresnta para o centrao e maioria. Catdlico. faz qucstao de dizcr que sua
passeio e 1 \ yr / ( / C preWmir a unidadc ou ao mcnos conscrvar maioria So que daqui para a frente o caminho e mais igreja -nao e a igreja dos padrezinhosexcursoes. 1 \ / V. para a necociagao de oito a It) pontos cssenciais. dificil. bifurcando-se em atalhos, rcplcto de obsta- radicais de esquerda . nem dos missiona-

IX A, LNA . " . . , . „ culos rios que, "disfargados de defensores dos

\ yy (pmdbTES,cSmCS!. /»~ °jogodosmui|acio|s

\ canards co </(' embriao das articulagoes que levanta- [k-ndo\h cidnenri' 
'decrifitema 

si'ennoilifirid'o Sctis candidatos a presidencia da Rc-
\ (if. ram o plendrio, parte do rcconhccimcnto de que. 

dendoM ™L publica sao o ministro Aureliand Chaves
\ rENtHihtT ft para alterar o regimento. sobram votos. A maioria .. | 

reduzir ao (PFL-MG) e o senador Marco Maciel
7 absoluta do plenario foi ultrapassada com folga: as MPu%WJ™sfrPmMu.'1' (PFL-PE). Sua visao da economia e "li-

assinaturaspassam de 30(1 e devcni acrcscentar mais 1 /, ^ ¦ ^!lla&'a^M .u, ^l.. mitar o Estado as suas fungdes tipicas de
/ ft 4^^ Ny ulgunms dezeims ate u aprcscntagfio do projeto dc chk jco c 

^c^'r 
0 polcmico parn idcntificur plancjador, fiscalizador c disciplinador

iT C J A resolugao a mesa da Assembleia, na proxima terca- consensual. C sistema de governo e a duraqao do da sociedadc civil, e cfctivar uma privati-
BRASIL /) feira. mandato do presidente Jose Sarney, por exemplo. zagao nos nivcis do que esta sendo feitounMUIL 

// MM* \Mj Crf C/\ ~ , . . sao tabus para o comando do movimento. Pela na Inclaterra"
1/ * 4? KdwI^Mn mfpXl ^nizaoobjetivade^ie qua!quer dos dois esta £ principal articulador do Centrao

Brasilia f J& 40 luta"e' porutnto. radical. Pelo texto original, o [Xlf 
LXplos,vo hMMte fara ,mPlodlr fha o ex-governador Leonel Brizola

' 
A V(V *9 ^Pr°je,° P(\dc ?r 

modificatb em l° c2> discus- ^ 
Como c notdria a posigao conservadora de r^vllMM^"um

\// ^ c°m 
''P°'0 l.1,1 mfor,dfibsolutd (SO votos). uma articulagao que assumiu a sua idcntificagao e Luis Inacio da Silva. Lula. "um prima-

J V/ AT $» rM < 
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/ ! §dTTJU??S: como ccn,ro- os « m mAs r\o" - mas diz que respcita o lider do
•Tir . O OC" ^* r? Cj I- 

a titulos. Lapitulos, segues, attigos, paiagrafos, agrupam-se, todos. nos avangos sociais do antcpro- PT. Leitor do Padre Vieirae de Machado
/' Q\ X' musos e almcas. yt70 da Comissao dc Sistematizagao. de Assis, Fiuza le atuaimcnte a Teoria

cuVf 
li M Sc/V / of Q , Oner dizcr: o plenario pela maioria, pode K assim, com muito cspago para a new- ''«« dominagdes leptimas. dc Max We-

a;J O Qv fy azLi idesfazer o que entender. ciagao. A investida contra a estabilidade nao pre- ber. Diz que lilmes de l-ederico l-ellmi.
•/ <4 !s» E d:,ro (/"L'SL' !r:"n dc Pm proposta para o tende a rcvocagao sumaria mas admite reabrir ,ngnKlr fcr8man 

c outros do pPcro S?°
Qi JP <V cntcndimcnto. Ou. se o acordo nao se viabilizar. debate cm torno de formulas altemativas, como agradam:

/W V Q o' ^(/"V para aprovagao na avalanche do rolo compressor do indenizagao que dificulte a demissao. E assim. em Isso e para pseiido-mieleciuais de

O A i&Str o plenario rebelado, no desrecalque dc suas frustra- cada um dos o% a 10 pontos nevralticos. esquerua.
O T'S; 

"" fSm-na S-a *ar8inalizaM dc oi'° pesi Pois que. na vcspcra da vitoria. o Centrao se . 0 dc r..®S 
"5 do comu"

is\®' TV dc du™ humilhago^ re,ra/ dianle do risco'oposto de uma radicatizagao ~ c dcLomL^1 dJfc0b^
Of O presidente Ulysses Guimaraes ja se anted- que paralisc a Constituinte ou que resulte numa se? elnm-ido de direitisfi EduJIr si!INFORMAQOES E INSCRIQOES ^ l|/ pou. admitindo emendas a artigos mas nao a titulos, Constituigao empedernidamcnte conservadora. Ea motorKH hi 10 meses 

~ 
revchEUROTOURS VIAGENS E TURISMO LTDA. O iV g, capitulos on segoes. E c por ill que deve transitar o transigao, frustrada. dcscmboquc num movimento _ rt d'enut ido nid i muito chate-i6 Ml" 
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Empresário recolhe dinheiro 
para 

influenciar votação
Binsllln — Jonrt V.irolln Brasília — Lucinno AnrJrndo

Ricardo Fiúza

Alergia ao

rótulo de

direitista

TV! esta semana em que os maiores
1>1 empresários do país se transferi-
ram para a capital, num cerco iis decisões
da Constituinte, um personagem se des-
tacou na articulação do Centrão, como
ficou conhecida a aliança interpartidária
de parlamentares de centro e direita
empenhados cm modificar o regimento
da Constituinte: Ricardo Fiúza, 4S, em-
presário c fazendeiro, deputado do PFI
pernambucano. Para ele. "a Comissão de
Sistematização e de esquerda radical".
Acusado de ser de extrenia-direiia e
porta-voz dos militares, Fiúza se defende:"Sou um social-democrata. Ser chamada
de direitista, extremistaj dói muito, inu>-
moda demais".

Advogado, casado com Ilzc, pai de
quatro filhos, plantador de sorgo c arroz,
criador de gado nelore e deputado fede-
ral há 17 anos, na quarta-feira, cm plcná-rio. Fiúza deu uni tapa no peito do líder
do PC do B. Ilaroldo Lima (BA). De-
pois, explicaria: "Ele é um fanático, nos
xingou de ladrões, corruptos, c eu não
admito isto. A maioria dessa esquerda é
de uma burrice cativante, são uns imbecis
que. na verdade, nunca leram Mm".

Asneiras — Ele. professor de
Direito, mantém em seu apartamento
uma biblioteca de 3 mil Volumes, queabriga desde ensaios anti-marxistas de
José Guilherme Mcrquior a um manifes-
to do PCB de 1930. Fiúza, que articulou o
Centrão em companhia dos deputados
Luís Eduardo Magalhães ÍPFL-BA) e
Roberto Cardoso Alves (PMDB-SP). se
define como "anticomunista ferrenho",
mas garante: "Aceito a convivência com
cies, pois sou pluralista, ao contrário
deles".

Em toda extensão de uma parede de
seu apartamento. Fiúza mantém um ar-
quivo com 600 mil fichas. Ali está uma
indicação de todo e qualquer personagem
político ou assunto polêmico dos últimos
17 anos. "Quando as esquerdas, ou quem
quer que seja, falam aquelas asneiras, eu
posso dizer é mentirá, o que se passou foi
isto aqui. na data tal".

Para provar que não é "de extrema-
direita como dizem alguns", o deputado
pernambucano abre um livro de encader-
nação vermelha, no qual estão todos os
seus discursos no Congresso. De fato, cm
outubro de 1974, ele protestava contra a"camisa de força do bipartidarismo" c
pedia a "liberação dos partidos". No
mesmo ano. em novembro, pediu "o fim
do AI-5, do decreto-lei 477 e dos demais
atos institucionais".

O deputado não dá nomes, mas diz:"De direita são os que querem manter o
status quo e não eu. Sou um inconforma-
do com a brutal diferença de renda, com
a pobreza". A fórmula ideal, para ele, é"a ascensão social", c acredita que isso só
é possível com um regime de livre iniciati-
va. Jura o deputado ser favorável à
reforma agrária nos "latifúndios impro-
dutivos, mas não nas terras produtivas".
Defende também a abertura ao capital
internacional, "dentro das regras do
mundo dc hoje".

Por que, então, sua fama de direitista
extremado? Só porque apoiou Paulo Ma-
luf em sua candidatura à presidência da
República? "Eu não o apoiaria de novo.
Ele é um bom administrador mas não tem
paciência para o artesanato da política c
me chama dc direitista porque tem jorna-
lista que não gosta de mim, e fica inven-
tando que faço reuniões cm casa com
militares", afirma.

Demagogia — Fiúza não diz
quem escreve sobre suas reuniões com
militares, mas recorda que foi relator da
subcomissão que tratou do papel das
Forças Armadas. Sobre a definição dos
limites de atuação dos militares, diz: "Se
eles quiserem dar um golpe, não será a
Constituição que impedirá. E, em 64, os
covardes têm hoje medo dc dizer isto,
eles intervieram porque o país vivia no
caos, na falta de governo c autoridade".
Fiúza não fazia política nessa época.

Defensor do presidencialismo c de
um mandato de cinco anos para Sarney.
Fiúza afirma, no entanto, que "falta
autoridade a um governo que não tem
definições na economia nem na política".
Católico, faz questão de dizer que sua
igreja "não é a igreja dos padrezinhosradicais de esquerda", nem dos missioná-
rios que, "disfarçados de defensores dos
índios, fazem o jogo dos multinacionais
do estanho".

Seus candidatos á presidência da Re-
pública são o ministro AureHano Chaves
(PFL-MG) e o senador Marco Maciel
(PFL-PE). Sua visão da economia é "li-
mitar o Estado às suas funções típicas de
planejador, fisealizador e disciplinadòr
da sociedade civil, e efetivar uma privati-
zação nos níveis do que está sendo feito
na Inglaterra".

O principal articulador do Centrão
acha o ex-governador Leonel Brizola"um demagogo perigoso", o senador Má-
rio Covas (1'MDB-SP) "um provinciano"
e Luís Inácio da Silva, Lula, "um prima-
rio" — mas diz que respeita o líder do
PT. Leitor do Padre Vieira c de Machado
de Assis, Fiúza lê atualmente a Teoria
das dominações legitimas, de Ma\ We-
ber. Diz que filmes de Federico Fellini.
Ingmar Bergman e outros do gênero não
lhe agradam:

Isso é para pseiido-intelectuais de
esquerda.

O de que não gosta, além do comu-
nismo. é de "demagogia, subserviência,
tomate c cominho". E menos ainda de
ser chamado de direitista. Eduardo, seu
motorista há 10 meses, revela:

O deputado anda muito chátca-
do. Diz que o pessoal nunca consegue
entender a idéia política dele. Acha que e
uma coisa e o pessoal fala que ele é outra.

Fiúza: a política organizada em Ulclias
Brasília — José Varella

Daso Coimbra conferiu as assinaturas

tSTOCÜlMO

eurotoursi E agora, depois

da vitória, como

manter a força?

As lideranças do Centrão estão conscientes dc
que o movimento congregou, num instante de
emoção, as contradições do plenário, subitamente
unificado por sentimento consensual dc reação. Não
há. entretanto, um programa, um documento, um
compromisso explicito que paute a ação comum no
futuro.

A rigor, alcançado o objetivo da modificação
do regimento interno com a derrubada da ditadura
da minoria, o Centrão poderia dissolver-se na
comemoração da vitória.

E claro que a hipótese está fora de cogitação.
Apenas o direito de emendar o anteprojeto da
futura Constituição não pode ser o exclusivo objeti-
vo de uma articulação que está virando a Consti-
túinte pelo avesso, restabelecendo o direito da
maioria.

Só que daqui para a frente o caminho c mais
difícil, bifurcando-se em atalhos, repleto de obstã-
culos.

Intacto, o Centrão não se sustentará. Algumas
defecções estão previstas como inevitáveis, depen-
dendò de cada tema, de cada item a ser modificado.

Por isso mesmo, a disposição é reduzir ao
mínimo as reivindicações que possam ser propostas
pelo Centrão pousado na maioria absoluta. E daí o
cuidado dc excluir o polemico para identificar o
consensual. O sistema de governo e a duração do
mandato do presidente José Sarney. por exemplo,
são tabus para o comando do movimento. Pela
simples razão objetiva de que qualquer dos dois está
carregado de explosivo bastante para implodir o
grupo.

Como é notória a posição conservadora de
uma articulação que assumiu a sua identificação
como centro, os alvos ijue estão sendo mirados
agrupam-se, iodos, nos avanços sociais do antepro-
jeto da Comissão de Sistematização.

Ainda assim, com muito espaço para a nego-
ciaçáo. A investida contra a estabilidade não pre-tende a revogação sumária mas admite reabrir o
debate em torno de fórmulas alternativas, como a
indenização que dificulte a demissão. E assim, em
cada um dos oito a 10 pontos nevralticos.

Pois que. na véspera da vitória, o Centrão se.
retrai diante do risco oposto de uma radicalização
que paralise a Constituinte ou que resulte numa
Constituição empedernidamente conservadora. E a
transição, frustrada, desemboque num movimento
dc contestação liderado pelas esquerdas e com
adesão da sociedade.

VIAGENS E TURISMO LTDA

RIO DE JANEIRO 
' COPENHAGEM

LONDRES
EUROPA.PARIS

munioueOPCIONAIS EXTENSIVOS:

LISBOA
PARIS
EUROPA

TRADICIONAL
Programa de

passeio e
excursões.

ROMA rebelião do plenário da Constituinte exigindo
X* a modificação do regimento interno para
permitir a apresentação de emendas ao anteprojeto
da Comissão de Sistematização está vitoriosa. O
grande desafio que se apresnta para o centrão é
preservar a unidade ou ao menos conservar maioria
para a negociação de oito a 10 pontos essenciais.

A avaliação do deputado Expedito Machado
(PMDB-CE), um dos líderes do Centro Democráti-
co do PMDB, embrião das articulações que levanta-
ram o plenário, parte do reconhecimento de que,
para alterar o regimento, sobram votos. A maioria
absoluta do plenário foi ultrapassada com folga: as
assinaturas passam de 300 e devem acrescentar mais
algumas dezenas até a apresentação do projeto de
resolução à mesa da Assembléia, na próxima terça-
feira.

Avalanche — O projeto dc resolução está
redigido na sua forma inicial dc uma proposta de
luta c. portanto, radical. Pelo texto original, o
anteprojeto pode ser modificado em n e 2" discus-
são. com apoio da maioria absoluta (2S0 votos),
através de emendas substitutivas, aditivas c supres-
sivas a títulos, capítulos, seções, artigos, parágrafos,
incisos e alíneas.

Quer dizer: o plenário, pela maioria, pode
fazer c desfazer o que entender.

E claro que se trata de uma proposta para o
entendimento. Ou. sc o acordo não se viabilizar,
para aprovação ria avalanche do rolo compressor do
plenário rebelado, no desrecalque de suas frustra-
ções. na forra da sua marginalização de oito meses
de duras humilhações.

O presidente Ulvsses Guimarães já se anteci-
pou, admitindo emendas a artigos mas não | títulos,
capítulos ou seções. E é por ài que deve transitar o
acerto.

Mas. e depois?

ISTAMBUL
MADRI BARCELONA

PALMA

ATHENA

ILHAS
CANÁRIAS

FENLRlh t

BRASIL

BRASÍLIA

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
EUROTOURS VIAGENS E TURISMO LTDA.
Rud Santa Luzia 651 — A, Loja e Sobre/oia

(021/ Tels 240-54441240-5795
Telex 38458

REG. EMBRATUR n° 04615-00-41-8.
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Teatro suspcnde opera jp Famflia espera solu$ao

sem dar satisfagao do caso de menina que
••••••• eii^pr^s^^^

•; ;' f/c N o r

pcssBul do Broprio teatro, a opera nao poilc scr cnccnada.
Jose Carlos Barbosa uutorizou as bilhctcrias a troeareni os

ingressos por diiiheiro c. ante os protestos do publico, admiliu c|iic
o teatro podera ressarcir as despesas d;ic|tieles i|uc coniptovareni
terein vindo de outros estados exclusivaniente para assistir a opera
— muitos espaetadores afirmavatii terem vindo de Sao Paulo e
Belo Horizontc c anotaram o noma do administrator para
reivindiear o ressarcimento. | jg S I 1

A recita de amanha tanibem csta ameacada e a indignaijao do AJ
publico, que as 18h30rriin ainda amiardava na lila a troca dos

feesf srrrssa 
VENDEX DO BRASIL GRUPO VICTOR MALZONI

A situacao quase chegf a complicar-se com a reaqag niais
exaltada de nm grupo de espectadores. que chegou a sugerir o
apedrcjamcntb do teatro. Convencidos de que eles proprios
acabariam por arcarcom a restauraijaoj a amca^a foi afastada. Nas
escadarias do Municipal o administrator Jose Carlos adrnitia que
errara em nao coiminicar ao publico logo no inicio o que estava Pnmi iniram A rppll73Pfln Hnocorrendo, mas justificou-sc alegando que procurava encontrar UOmUniGdlTl d ibdllZd^dU UU
uma softiggo que nao implicasse no eancelamento do jcspelaculo.

U^2"i>UT-87| 1

Proprietaries de Veiculos Jsr
(Placas do Rio de Janeiro com I 

\ jf

| Informamos a relaqao de enderepos do |
| TOURING CLUB DO BRASIL ondR poderao P~ |
| ser retirados os DUT's/87 finais 5e6,ate o dia _J__ ____—¦

14denovembro, no horario de 9:00as17:00 hs:
Matriz - A v. Brasil. 4929 I BBBB B
Penha - Av. Br£s de Pina, 1319 | Tj
Tijuca - R. Pereira do Siqueira, 97 1 | O H ffi
Meier - R. Piaui, 196 III I I

| Campo Grande - Av. Cesario de Melo, 1751 H | | f| || El1 Botafogo - R. General Severiano, 201 H I | N |s |l
I Caste I o - Av. Presidente Antonio Carlos, 130 M H ra H $j
| Barra - Av. das Americas, 3201 1 9 j| IS if fl
| Xerox DUT/86 frente (verso se constar pagto.

do seguro) • Xerox Seguro DPVAT (se nao /~*\ J I / A I A J"™*! j SV {
e estiver vencendo em touring oHUrnNb
1987) • Xerox IPVA/87. Urn Clube24 horns X  _ . .  .Xerox Identidade I l\ I I a ')

—- L h N I h n
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MENOR PREQO A VISTA:

JQ Afflfj E exatamente no maior centro economico-financeiro do pais, onde circulam diariamente
l&itvUy majs 

^ ^ 000.000 de pessoas de alto poder aquisitivo, que surge o Shopping Center Paulista:

MENOR PREQO A PRAZO: Rua 13 de Maio, esquina com Av. Paulista, onde se:sitya atualmente> a Sears do Paramo

n lAUMifr n dh *9 Um ponto privilegiado onde sera erguido o pnmeiro Down Town Shopping Center do brasil,

3 IwUAISl 0Z$ 7M00* nos moldes do 
"Water 

Tower" de Chicago e 
"Copley 

Place" de Boston.

O acesso ao Shopping Center Paulista sera feito pela Av. Paulista^ 13 de Maio ou Bernardino

de Campos, alem da 23 de Maio e da Brigadeiro Luis Antonio. Duas estagoes do Metro

(Paraiso e Vergueiro) estao a menos de 5 minutos, a pe, do local, alem da futura estagao na

• Paulista 
em frente ao Shopping.

w A Sears e mais 160 lojas, com 3 pavimentos para estacionamento, comportando 1.200 vagas

simultaneas e cobertas, estarao funcionando num modernissimo projeto arquitetonico. O mix

de lojas, voltado basicamente para moda de vanguarda, e complementado por uma praga com

a mais modema maquina de escrever | 
¦ 20 restaurantes tipo 

"fast-food", 
4 cinemas, uma area de decoragao e 

"design 
e um mall com

diversas lojas de alimentos sofisticados que formam um minimercado. O Shopping Center

R. Carvalho de Souza, 98 Ij. C e D - Madureira Paulista tera tambem uma grande Praga Central para desfiles e exposigoes e uma outra

rn*CConcessionSrio 
exclusivo Olivetti totalmente dedicada as criangas, com as mais diversas lojas de produtos infantis.

Ilgfflfl\\ 
Teiefone e t«re a prova p|anejamen^0 

perfeito, com lojas bem distribuidas, facilita o fluxo de consumidores,

| W 
*390-6191 

gerando 
compras multiplas. Shopping Center Paulista, a arte de comprar,

do HBHJJ2K5E
),' H^ 1 ^ I I h ¦ 1 ¦

Apenas US$ 40 p/dia Planejamento, Marketing e Comercializagao a cargo de
• Acomodacoes em casa de familia americana por 4 semanas • Cursos pftodos os ni»eis
(inclusive professores. executivos, etc.) • 3/4 semanas de curso • 3 refeicoes por dia

• Teste deavaliacao • Livros • Seguro pessoal • Transporte a escola ^  _ _—_—^ ^• Atividades programadas • Recepcao e Iraslado em Los Angeles  — r~ # f 7^ I* fu m 915 horas de aulas semanais • Laboralorio de lingua • Certificado no final do curso IM I /" j 
"\| 

^|l\ I Jf m-m? B ^
Safdas em grupo: 1/01 e 19/2 Saidas individuals: em aberto C ^vl |( ) h—^ I \ I ( Jr J1 *. Ji. ^ A ^ JX JL-

Temo! vfdeo cassete da universidade d ditpoiic5o. I V -S I | II N

iZi CONSULTORIA E PARTICIPAQOES LTDA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S.A.

\©rf/?0/V4 /llihsilipi ^
 V/ACO/ tit 8 I t.C3 I iq JAPAN /I !R LINES

r—— *i Informagoes:

7 n 7 s m SAO PAULO: Av. Paulista, 810 -14? andar - Tels.: (011) 287-5456, 288-6495 e 288-6420,

NOTURMO RIO DE JANEIRO: Torre Rio Sul.Cjs. 3.103 e 1.904 -Tels.: (021) 541 -6847 e 275-1545.

CONFiPENClAL

UNIVERSIDADE DA
CALIFÓRNIA E INGLATERRA

domingo, X/l I/87 ? I" cadcrno ? 9CidadeJORNAL DO BRASIL
Jofió Ronato

Família espera solução

do caso de menina que

morreu ao comer geléi
Até hoje nenhum luncioniirio do Departamento de FisMjiza-

çáo e Vigiffihcia SaniNiria dò Estado entrou em contato com o
pedreiro José Marcos Mimiz, pai da menina Fernanda da Rocha
Muni/., de um ano e oito meses, que morreu mês passado apos
consumir geléia de mocotó deteriorada, da marca Imbasa. Incon-
formado com a situação. José Marcos irá apresentar ainda 'esta
semana na 52" DP (Nova Iguaçu) um vidro fechado do produto
para que possa ser analisado.

O drama da família Muni/ começou no dia 14 de outuhro,
quando José Marcos e sua esposa. Lucfüna, compraram dois
vidros da geléia em uma promoção do Supermercado das Casas dl
Banha, na Avenida Nilo 1'eçanha, em Nova Iguaçu. Ao chegarem
em casa Fernanda comeu metade do copo c desmaiou logo cm
seguida. Seu irmão, Felipe, de 2 anos c H meses, que comeu a
outra metade da geléia passou mal e foi submetido a uma lavagem
estomacal na Clínica Doutor Manhães, onde as duas crianças
foram socorridas.

A princípio José Marcos pensou que a menina estivesse
apenas cansada, já que ela não tinha nenhum problema de saúde,
com exceção de uma dor de ouvido passageira. Quando chegaram
na clínica, ela já eslava morta. Após passarem dois dias no
Instituto Afránio Peixoto, as vísceras de Fernanda foram transferi-
das para o IML. para a realização de exames toxicoTógicos, mas o
laudo cadavérico só deverá estar pronto no final deste mês. "Eu e
minha esposa — disse José Marcos — chegamos a pensar que
Fernanda estivesse com sono e a levamos para a cama. Como cia
não reagiu, notamos que alguma coisa estava errada.

UfgipnMM* ^
JOIWfAOMIll.AN S
tUütNIADUMDEKOVA m
IIMIVCOBOMMOMÍ
MflRlOnifWÜDO

DflNAMEICiACO *ã
MARCOS MÍMSCAL «ü

5 SrRj '•
¦4 IXIlAtUdMiimnini

ÊÊ

Com a suspensão da récita de Norma, espectadores miiseram até apedrejar o Municipal

VENDEX DO BRASIL ¥ICTOR MALZOMI

Comunicam a realização do

Proprietários de Veículos
(Placas do Rio de Janeiro com

finais 5 e 6)

Informamos a relação de endereços do
TOURING CLUB DO BRASIL onde poderão
ser retirados os DÜT's/87 finais 5e6.até o dia
14denovembro, no horário de 9:00às17:00 hs
Matriz - Av. Brasil. 4929
Penha - Av. Brás de Pina, 1319
Tijuca - R. Pereira do Siqueira, 97
Méier - R. Piauí, 196
Campo Grande - Av. Cesário de Melo, 1751
Botafogo - R. General Severiano, 201
Castelo - Av. Presidente Antônio Carlos, 130
Barra - Av. das Américas, 3201

MENOR PREÇO A VISTA

É exatamente no maior centro econômico-financeiro do país, onde circulam diariamente

mais de 1.000.000 de pessoas de alto poder aquisitivo, que surge o Shopping Center Paulista:

Rua 13 de Maio, esquina com Av. Paulista, onde se situa atualmente a Sears do Paraíso.

Um ponto privilegiado onde será erguido o primeiro 
"Down 

Town" Shopping Center do Brasil,

nos moldes do 
"WaterTower" 

de Chicago e 
"Copley 

Place" de Boston.

O acesso ao Shopping Center Paulista será feito pela Av. Paulista, 13 de Maio ou Bernardino

de Campos, além da 23 de Maio e da Brigadeiro Luís Antônio. Duas estações do Metrô

(Paraíso e Vergueiro) estão a menos de 5 minutos, a pé, do local, além da futura estação na

Paulista em frente ao Shopping.

A Sears e mais 160 lojas, com 3 pavimentos para estacionamento, comportando 1.200 vagas

simultâneas e cobertas, estarão funcionando num moderníssimo projeto arquitetônico. O mix

de lojas, voltado basicamente para moda de vanguarda, é complementado por uma praça com

20 restaurantes tipo 
"fast-food", 

4 cinemas, uma área de decoração e 
"design" 

e um" mall" com

diversas lojas de alimentos sofisticados que formam um minimercado. O Shopping Center

Paulista terá também uma grande Praça Central para desfiles e exposições e uma outra

totalmente dedicada às crianças, com as mais diversas lojas de produtos infantis.

Um planejamento perfeito, com lojas bem distribuídas, facilita o fluxo de consumidores,

gerando compras múltiplas. Shopping Center Paulista, a arte de comprar.

ou
MENOR PREÇO A PRAZO

A mais moderna máquina de escrever
eletrônica portátil. Prática e silenciosa.
MANDAMOS LEVAR EM SUA CASA.

R. Carvalho de Souza, 98 Ij. C e D - Madureira
Concessionário exclusivo Olivetti

Telefone e tire a prova

Planejamento, Marketing e Comercialização a cargo deApenas US$ 40 p/dia
• Acomodacões em casa de lamilia americana por 4 semanas • Cursos pítodos os níveis
(inclusive professores, executivos, elc.l • 3/4 semanas de curso • 3 refeições por dia

• Teste de avaliação • livros • Seguro pessoal • Transporte à escola
• Atividades programadas • Recepção e traslado em Los Angeles

• 15 horas de aulas semanais • Laboratório de lingua » Certificado no final do curso
Saídas em grupo: 1/01 e 19/2 Saídas individuais: em aberto

Temos vídeo cassete da universidade à disposição.
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO S.ACONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDASolicito nossos folhetos

íg; Tels.: 255-9776 e 255-6669
T» /llitalia UAPAN AIR LINES

Informações:

SÃO PAULO: Av. Paulista, 810-14? andar - Tels.: (011) 287-5456, 288-6495 e 288-6420

RIO DE JANEIRO: Torre Rio Sul, Cjs. 3.103 e 1.904 - Tels.: (021) 541 -6847 e 275-1545.
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FLÁVIO IMNIII.IUO — liditor Aumente
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História em Movimento

|P m seu livro Perestróikiií Novas idéia| para o meu
-*—' País e o Mundo (de que a revista Veja acaba de
publicar uma condensação), o líder soviético Mikhail
Gorbachev propõe a visão de um mundo novo. No ano
que marca o 70" aniversário da revolução soviética —
tempo suficiente para que qualquer regime ou sistema
diga a que veio —, as páginas de Perestroikn (palavra
russa que significa reestruturação) fazem soar uma nota
de surpreendente humildade.

Diz Gorbachev: "Num determinado momento — e
Isto ficou especialmente claro na última metade dos anos
70 — aconteceu algo inexplicável à primeira vista. O país
começou a perder impulso. Os fracassos econômicos
tornaram-se mais freqüentes. As dificuldades começa-
ram a se acumular e os problemas não resolvidos a se
multiplicar (...) Um país que no passado se aproximava
rapidamente das nações mais avançadas do mundo pós-
,sc a perder uma posição atrás da outra."

Já e um sinal dos tempos que os 70 anos da
revolução de lienin e Stálin sejam comemorados nesse
tom. e não no clima tonitroante de algumas sinfonias de
Shostakovitch. Parece (e é) uma confissão de fraqueza;
mas a proposição pode ser invertida. Se um Gorbachev
pode subir ao posto mais alto da hierarquia soviética e. lá
de cima, dizer essas coisas, é porque o país amadureceu
para a mudança, e sente-se forte em outros setores — o
militar, por exemplo. Se o país fosse fraco, não poderia
confessar tão abertamente as suas deficiências.

O discurso de Gorbachev também pode ser visto
num contexto mais amplo — que corresponde a um certo
abrandamento das tensões internacionais. A União So-
viética que se sentia "cercada" ao longo de toda a sua
etapa de "construção" jamais se permitiria o luxo da
perestroika. A dureza mongólica do stalinismo corres-
ponde a um instinto de defesa levado quase à paranóia;
e. em nome dessa defesa, montou-se um aparato militar
nunca visto.

O contexto de hoje é diferente. Por toda parte, há
uma certa acomodação dos blocos. A última aventura

militar do Kremlin — no Afeganistão — custou-lhe uma
guerra que não está sendo vencida. No Extremo Oriente,
o expansionismo comunista morreu na China "pragmati-
zada" e num Vietnam que não dá conta dos seus
problemas internos. Hoje é o Vietnam que está na
defensiva; e a rivalidade entre correntes "chinesas" e"russas" 

garante à região um equilíbrio que já não é uma
impossível missão do Ocidente.

Há um mundo novo em gestação — marcado pela
ascensão do Japão, que é hoje a segunda potência
econômica. Os japoneses cobram dos norte-americanos
a tendência de colocarem tudo em termos de "amigos"
ou "inimigos", e de usarem expressões como "guerra
comercial" ou "inimigo tecnológico". O declínio do
maniqueísmo acaba de ser enfatizado pela saída de
Caspar Weinberger da Secretaria da Defesa.

O novo cenário, obviamente, conserva muitos pon-
tos de instabilidade. O problema do Leste Europeu nem
começou a ser enfrentado; e um eventual enfraqueci-
mento do "centralismo moscovita" poderia gerar, ali,
crises de proporções imprevisíveis. Este é um tema
favorito dos que acham que Mikhail Gorbachev, com
todo o seu talento e ímpeto renovador, é um prisioneiro
da sua própria história, cultura, sistema político.

O discurso de Gorbachev que marcou as comemo-
rações dos 70 anos do regime, significativamente, assina-
lou um recuo face a diversas posições anteriores. Nele.
Gorbachev parece navegar cautelosamente entre o con-
servadorismo do ideólogo Ligachev e os ardores de seu
protegido Yeltsin —que está demissionário da chefia do
PC de Moscou.

Neste sentido, os socialismos da China e da URSS
estão em estágios diferentes. O pragmatismo de Deng
vai-se afirmando depois de quase dez anos de tensão
interna. A perestroika de Gorbachev é nova até pela
noção de tempo ocidental. O que não impede que ela
esteja abrindo perspectivas animadoras, surpreendentes
num país que parecia definitivamente congelado.

Foice, Martelo e Consumo

Setenta 
anos depois, a revolução que levou os comu-

nistas ao poder na URSS está muito perto de
garantir a vitória aos foguetes soviéticos na corrida para
a conquista de Marte, porém muito longe de proporcio-
nar aos Ivans, às Natashas. aos Mishas e Olegs o paraíso
na Terra, ou sequer os níveis de vida atingidos pelos
operários japoneses, americanos e europeus.

A perestroika de Mikhail Gorbachev tem um alvo
terreno, portanto a esse alvo chama-se consumo. O
problema está em conciliar uma economia centralmente
planejada e baseada, ao longo de décadas, no mais
absoluto dirigismo, com os elementos que impulsiona-
ram as economias de mercado no mundo capitalista.

Na URSS de Mikhail Gorbachev o equivalente
local do CIP e da SUNAB fixa todos os anos 60 mil
preços. São 180 novos preços fixados por hora. Três
preços por minuto. Essa gigantesca engrenagem contro-
ladora da economia atua de cima para baixo como um
torniquete imperfeito: os vazamentos ocorrem pelos
lados, os produtos de consumo são de baixa qualidade, a
mão-de-obra qualificada é absorvida pelas engrenagens
militares ou projetos estratégicos e a "competição sócia-
lista" que Lenin desejou criar é simplesmente frustrada
pela corrupção ou pela coexistência pecaminosa entre o
partido e a máquina gerencial.

Corrigir os sistemas de fixação de preços e permitir
que, germinem sementes de concorrência e mercado é o
grande desafio da economia soviética e da perestroika.
Não é um desafio novo. Os problemas da concentração
do poder burocrático, do inchaço do Estado em detri-
mento do operário e dos cidadãos comuns foi percebido
por Khruschev, mereceu citações de Leonid Brcjncv c.
de uma forma ou de outra, transpareceu na fechada
imprensa soviética e nos vários congressos do PCUS
depois da morte de Stalin. O que nenhum líder fez foi
transformar seu discurso modernizador em realidade. E
o que perestroika pretende. Mas, conseguirá?

O discurso reformista não vai tão longe ao ponto de
questionar as fazendas estatais (soukhozes e kolkhozes).
da importância reduzida às eficientes e produtivas pe-
quenas propriedades rurais e limita o alcance da convi-
vência entre "mercado" e "economia planificada". A
economia marxista coloca o trabalho como ponto de
partida para a formação de preços. Como maximizar a
produtividade partindo de indústrias que precisam de-
sempregar mão-de-obra para robotizar e nas quais o
fator "tecnologia" 

pesará cada vez mais enquanto o valor
da mão-de-obra e do capital pesarão cada vez menos?

Até agora, as economias de mercado, ou abertas

para o mercado mundial, foram bem-sucedidas porque
deram saltos tecnológicos, investiram capital e criaram
novas oportunidades de empregos. Se tivessem partido
da lógica da mão-de-obra intensiva estariam na retaguar-
da. Seu teste de sobrevivência foi feito em sistemas
competitivos e abertos. O Japão, com uma área do
tamanho do estado do Ceará e a devastação de duas
bombas nucleares, criou no pós-guerra uma economia
maior que a economia da URSS. Exatamente isto: o
produto bruto japonês ultrapassou o produto bruto
soviético sem a ideologia que fundamentou a economia
socialista. O padrão de vida dos Tanakas ,e Keikos é
melhor que o padrão de vida dos Ivans e Natashas
porque a ideologia não frustrou o giro do investimento
de capitai em torno do rápido aperfeiçoamento tecnoló-
gico e da competição pelo preço nos mercados interna-
cionais.

Para que a perestroika represente na URSS um
fator efetivo de mudanças é preciso tempo e um longo
teste no qual a burocracia será a principal atingida. E,
como tal, a primeira a resistir. Hoje, o estado soviético e
sua máquina burocrática encontram justificativas contra
a liberdade sindical para manter o imobilismo do sistema
de planejamento centralizado, da mesma forma que o
partido comunista continua existindo como partido único
e pregando um centralismo democrático que beneficia a
elite dirigente com pesos desiguais comparando-se com
os comuns Ivans e Natashas.

A crise econômica que gerou a perestroika terá
desdobramentos fascinantes nos próximos anos, ou tal-
vez décadas, em benefício da União Soviética e talvez da
humanidade. A abertura desse sistema para joint-
ventures pode provocar no século XX e o começo do
século XXI uma abertura de janelas comparável à que
Pedro, o Grande, desejou introduzir na Rússia czarista
enamorada com o brilho da cultura européia. Hoje, essa
cultura volta a brilhar pelo liberalismo econômico e por
reformas onde se assiste ao desmoronamento do estado
na economia. Esse colapso do Estado deve dar lugar a
formas de participação mais sofisticadas dos trabalhado-
res no capital das empresas através do mercado acioná-
rio, restaurando-se o conceito de propriedade em estrei-
ta sintonia com os interesses sociais. Foi aqui que a
ideologia comunista falhou. E é neste ponto vital — o
conceito social de propriedade — que os sistemas do
leste e do oeste podem se encontrar mais adiante, por
cima das barreiras e dos muros da intolerância bolchevis-
ta, um cadáver em pleno processo acelerado de putre-
fação.

Marca Fatal

A denúncia dos crimes do estalinismo no XX Con-
gresso do PC soviético não mudou a natureza

perversa do regime a partir de 1956. Os métodos de
restrição política e a relação dos crimes foram debitados
na conta de Stalin. dois anos depois de sua morte, mas de
justiça pertencem mais ao regime ou, pelo menos, fazem
parte de uma fase da sua história. Não são inseparáveis
apenas a figura do secretário-geral e os excessos de
ilegalidade cometidos na fase de consolidação do sócia-
lismo num só país. Erros e acertos de um regime que
alcança setenta anos de existência são inseparáveis numa
análise histórica e de longo prazo.

Morreu Stalin, depois de exercer, no seu estilo
forte, o poder por 29 anos, mas só agora os métodos com
que se consolidou o regime soviético estão sendo reava-
liados. Ou seja: apaga-se a impressão digital do secretá-
rio-geral que sobreviveu à sua morte como um cruel
dirigente político, mas que não pode mais ser responsabi-
lizado por todos os erros. Os crimes de que sua memória

é sobrecarregada são parte do próprio regime, decorrên-
cia das restrições que se confundiram com o próprio
conceito de socialismo, na versão de defesa do Estado.

Dos 70 anos de regime soviético, não se subtraem
os 29 de stalinismo. contabilizados no custo da consolida-
çáo do regime. Pode-se discutir agora se seriam possíveis
os resultados apresentados pelo regime e excluir os seus
crimes, mas é duvidoso que o regime viesse a ser o que é
se as liberdades não tivessem sido erradicadas na União
Soviética. É por aí, portanto, que o raciocínio político
pode balizar o campo de ação de Gorbachev: até que as
liberdades políticas sejam reconhecidas sob a forma de
pluralidade (sindical, partidária, etc), não se pode falar
em reforma do regime soviético. Será possível o partido
único e o controle do Estado sobre a sociedade convive-
rem com liberdades? Veremos agora se os excessos de
Stalin eram necessidades do próprio regime ou dele
próprio.

— Amigo, Iwuve Cruzado I, Cruzado 2,
perdemos o tetra e o llebeto vive
machucado. Cinco anos pra que, então?

Cartas

Privatização
Para justificar a privatização de em-

presas nacionais em favor de estrangei-
ras, lobistas parlamentares, empresários
e outros segmentos da sociedade citam
como exemplo a Inglaterra de Margareth
Tatchcr. Ora. a secular economia inglesa
anda de pires na mão 110 Mercado Co-'mum Europeu. Vejam as taxas de desem-
prego, a juventude, o processo de nojg
deslizarão das crianças inglesas e a faveli-
záção de Londres. Liverpool. etc. A
Inglaterra c utopia. Por que não citam o
exemplo do Japão, que c hoje! indiscuti-
\cimente, a maior potência econômica
mundial, sem privatizar uma empresa
sequer? João Batista de Andrade — Rio
de Janeiro.

Falta de presidente
Não é prova de inteligência achar que

a falta de presidente, 110 prcsidencialis-
mo. poderá ser corrigida com a falta de
presidente, 110 parlamentarismo (110 qual.
aliás, já nos achamos)! (...) Milton Torres
Barcellos c Silva — Kio de Janeiro.

Presidencialismo
Finalmente o JORNAL DO BRASIL

adbtou a postura firme e decidida quedele esperavam seus leitores. Realmente
era inconcebível um jornal com uma
linha editorial tão brilhante não ter ainda
acordado para os enormes malefícios queo regime presidencialista vem. há deca-
tias. causando ao nosso pais.

(...) O excelente editorial Solução
Possível (24/10/87) retraia com clareza
cristalina a verdade dos fatos e nos mos-
Ira um caminho inevitável a seguir: a
adoção do sistema parlamentarista de
governo. Com efeito, o clima fúnebre
instalado* 110 país, lo só em função da
tão propalada "reforma", mas também
da incompetência, da irresponsabilidade,
da inoperáncia. da corrupção, da dema-
gogia. do cliente lis 1110 que tem caractcri-
zado o governo, e. principalmente, da
crise irrecorrívcl de autoridade e de con-
fiança, como lembra o editorial, nos
mostrou quão daninho e traumático será
insistirmos 11a manutenção do presiden-cialismo. por ultrapassado, inviável e ine-
ficaz (...). Luiz Eduardo de Menezes —
Rio de Janeiro.

Parlamentarismo
São totalmente condenáveis as mano-

bras golpistas que alguns setores vêm
perpetrando contra a Constituinte, logo
após a aprovação do parlamentarismo 11a
Sistematizaçáo. Podemos verificar quetais manobras partem de minorias ultra-
conservadoras, as quais estão vendo des-
moronar seus internos exclusivistas. Afi-
nal. tais setores interesseiros terão uma
barreira de mais de 500 parlamentares
para terem seus objetivos alcançados.

O povo precisa estar consciente de
que 110 parlamentarismo temos o crivo de
mais de 500 parlamentares para decidir
algo, com o povo exercendo pressãosobre seu parlamentar ou partido. Tal
falo não acontece no presidencialismo.Como "brizolista" e filiado ao PDT sou
bastante isento para fazer tal declaração.
Heitor Vianna Posada Filho — Niterói
(RI).

Cartórios
O Brasil realmente só anda na contra-

mão, pois, enquanto os ilustres consti-
tüintes querem estatizar atividades e.xclu-
sivas da iniciativa privada, num país dito
capitalista, permite a privatização dos
cartórios altamente rentáveis, repartições
da Justiça que num país sério é prerroga-tiva do estado, perpetuando os privilégiosdos senhores feudais.

Enquanto isso, o Poder Judiciário vai
convivendo com falta dc funcionários,
condições precárias dc trabalho, falta de
verbas, falta de material de trabalho, má
remuneração dc seus servidores, propi-ciando a propina c outras mazelas, afora,
naturalmente, os aspectos éticos e morais
dc termos uma Justiça, parcialmente par-ticular. cm que uma minoria de "amigos
do rei" acumulam fortunas e poder à
custa do povo. Jorge Moacir Rego da
Silva — Rio de Janeiro.

Falta de respeito
Nestes dias de sonolenta e perdulária

gestação de nossa tão sonhada Constitui-
ção, a sociedade brasileira reSjaonsável e
esclarecida não pode deixar de preocu-
par-sc com o futuro da pálria que almeja
alvissareiro. Atualmente, qualquer bas-
baque invectiva a autoridade com termos
de calão depreciativo se a sua capciosa
argumentação não é, de imediato, aplau-
dida. Seguem-se os apodos já conheci-
dos. do tipo: "você é a favor do autorita-
ristno". "é um fascista","um anti-
democrata" c outros insultos do gênero.

Meu temor é acrescido pela lalta de
respeito gencralizapo que se propaga en-
tre nós, de alto a baixo, aliada à desen-
Soltura e á impunidade com que campeia
a ignorância, fraudando a legitima parti-
cipaçáo. \, lá vem o pescador de águas
turvas, o ppliticólclc empavonado de pio-
gressista. de dcmocrala. de porta-voz das"bases" etc.

Sizonando

imp

F elementar que nenhuma sociedade
prescinde, para sobreviver, de um mini-
1110 ile respeito ã autoridade e de apoio a
uma liderança competente, progressista e
idônea. Isso nada tem a ver com autonfa-
lismo. ditadura, fascismo, que são delor-
inações sociais patológicas, inadmissíveis
no mundo civilizado. Igualmente, hão
devemos confundir democracia com o
populísmo rasteiro, sua contralacçáo de-
magógica — este sim. campo propício a
implantação do autoritarismo castraílor.
Participação consciente c o que predica-
mos. com a indispensável liberdade mas
com a conseqüente repulsa a licenciosida-
de e a burrice. A. Latorre de Faria — Kio
de Janeiro.

Ações
Reflitamos com bastante atenção párao momento ora vivido pelas Bolsas de

Valores. Situação parecida com esta pre-scnciamos durante o período 80/83, quan-do houve reversão de todo o processo
que levou as bolsas a valorizações acen-
tuadas que duraram, a partir de setembro
de 1983. cerca de dois anos e meio, com o
IUV c o Ibovespa valorizando, até abril
de 1986. respectivamente, 20911% c
29085%. contra inflação no mesmo perío-do de 1999%.

Reflitamos também sobre a natureza
da empresa: ela existe fisicamente, pro-duz bens tangíveis, e, em sua grande
maioria, consegue sobreviver ás crises e
crescer, seguindo naturalmente o destino
que lhes reserva o mercado, que, feliz-
mente, é mais forte do que os governos.E a lei da oferta e da procura, que torna
os patrimônios rentáveis c capazes de
gerar lucro, sobrevivendo aos momentos
de incertezas e expectativas pessimistas.
Hoje compramos ações de empresas sóli-
das, tradicionais, pagando preços bem
abaixo do seu valor patrimonial. "O
Brasil está barato". Olhemos o passado
recente e visemos o futuro. Acreditemos
no mercado. Apliquemos, pois. Sérgio
Armando Ribeiro Goyannes — Rio de
Janeiro.

Energia nnclear
O recente e grave acidente ocorrido

em Goiás com a cápsula dc césio, com
vítimas fatais, devido a irresponsabilida-
de de quem por ela devia zelar, é de
molde a induzir o governo do Brasil a
reexaminar o programa nuclear cm anda-
mento. E isso, tendo mais em vista,
principalmente, a usina nuclear cm An-
gra dos Reis, situada entre as duas cida-
des mais populosas do país. São Paulo e
Rio dc Janeiro.

Slzenando

o dr. João Batista Petersen Mendes,
curador da Justiça do Meio Ambiente do
Rio de Janeiro, em seu oportuno artigo
publicado no JB dc 26/10/87, assim termi-
nava: "Afinal os crimes relacionados com
as atividades nucleares são crimes não só
contra o estado, mas também, e princi-
palmentc. contra a coletividade." Jorge
llaiardo Torres Gonçalves — Rio de Jíi-
nciro. * —' —

Petrobrás
Em nome do conselho dc administra*

çáo, e dc Iodos os empregados da Petro-
brás. agradeço a gentil iniciativa do JOR-
NAL DO BRASIL de dedicar um supío-
mento especial aos 34 anos de nossa
companhia. Peço obséquio de cumpri-
mentar a equipe de produção do suple-
mento, cm especial o coordenador, jor-nalista Eugênio Sampaio, pela excelência
das matérias, cujas mensagens de otimis-
mo e confiança são fundamentais neste
momento de dificuldades porque passa a
Petrobrás. Ozires Silva, Presidente da.
Petrobrás — Rio de Janeiro.

Solidariedade
(...) Goiás tem c deve ter sua repre-

scntaçáS garantida na Feira da Providen1
cia. Exatamente, como não estão proibi-das as idas e vindas de mercadorias e
pessoas entre Goiás e o resto do país;(...) Fiquem certos os goianos dc que.neste momento, o povo carioca está soli-
dário com o povo goiano, desejando,
com todo ardor, que essa incompetência
e irresponsabilidade de que foram vítimas
não mais se repilam. (...) Dentro cm
breve tempo os responsáveis por Iodos
esses crimes Serão varridos e execrados
da política pela nação brasileira. Não
tenham dúvidas. Agüentemos mais uni
pouquinho, porque a conscicéncia já está
aí. nesse mundáo de gente nova. (...) Nilo
Braga — Rio de Janeiro.

Pleonasmo
Acreditamos que o leitor J. C. Ferrei-

ra precipitou-se ao concluir que há um
erro de redação no preâmbulo da nova
Constituição. Entretanto sua precipita-
çáo poderá ser a salvação da vida de
alguns. Trata-se da expressão "pessoa'
humana" que ele considera um pleonas-mo e deseja substituí-la por "ser humá-
110". já que toda pessoa é humana, mas
nem todo ser o é. (Erro na Constituição— JB 2/11/87). Para chegar a esta conclu-
são, o leitor utilizou-se de um conceito de
pessoa muito restrito: O de que basta o
indivíduo fazer parte da espécie "homo
sapiens" para receber o "status" dc pes-soa. Neste caso a expressão original é um
pleonasmo, mas não necessariamente um
erro. porque pode estar sendo emprega-
da num sentido enfático. (...).

Finalizando, achamos que a sugestão
de trocar 110 preâmbulo da Constituição a
expressão "pessoa humana" por "ser hu-
mano" poderá salvar vidas inocentes,
porque a segunda conccituação de pessoanão concede este "status" tanto aos re-
cém-nascidos, quanto aos doentes coma-
tosos. Isto facilitará a prática de infantici-
dios e eutanásias, que poderão ser feitos
por motivos supostamente caridosos mas.
ás vezes, verdadeiramente criminosos.
Com a expressão "ser humano" no,
preâmbulo da Constituição, ficará mais
difícil manipular o conceito de pessoa
para justificar estes atos que. nem sem-
pre, são do interesse das próprias vítimas.
II. Branco — Rio dc Janeiro.

Pol leias

O famoso pesquisador francês. Jac-
quês Cousteau. que passou longo tempo
entre nós, 11a ocasião declarou a uma
revista: "O Brasil não tem necessidade de
energia nuclear, já que possui a energia
hidráulica que desejar. A energia nuclear
é um luxo terrivelmente caro. inútil e
perigoso. Oue alguns países sejam obri-
gados a recorrer a ela. pode-se até diseu-
tir. Mas. 110 caso do Brasilela e perfeita-mente dispensável."

1:. ainda, sobre tão importante tema.

Venho propor aos senhores con,s;i;,
tuintes. considerando o imperativo ur-
gente dc aperfeiçoamento do organismo
policial, cuja pcrlormance tem deixado,
muito a desejar, e tendo em conta ser ele
o elo de ligação entre poder e povo, o
seguinte:
a) Conversão — sem prejuízo patrimo-
nial da oficialidade — das atuais Polícias
Militares cm Guardas Civis altamente
equipadas, horizonlalizadas e de contado
permanente com a comunidade! lendo
como modelos a Scotland Yard inglesa e
a Guarda Republicana (Gcndarmcris)
francesa:
b) O policial fardado destina-se especifi-
eamente a funções de risco:
c) Unificação, sob hierarquia única] dc
Guarda Civil fardada e polícia civil pai-
sana:
d) Em linha subsidiaria, proponho seja o
policiamento dc trânsito exercito pela
Guarda Civil feminina. Bernardo Spindoi
Ia Mendes Filho, procurador do estado —
São Paulo.

As cartas serão selecionadas para publi-
cação no todo ou em parte entre as que
tiverem assinatura, nome completo e legf-
vel e endereço qu« permita confirmação
prévia.
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Rio de Janeiro. 29085%. contra inflagao 110 mesmo perio- humana" que ele considera um pleonas-do de 1999%. mo e deseja substitui-la por "ser huma-
Parlamentarismo Reflitamos tambem sobre a natureza 110". ja que toda pessoa e humana, mas

qs ,, ,  da empresa: ela existe fisieamente, pro- nem todo ser o e. (Erro na Constitulcao
duz tens tangiveis, e. em sua grande - JB 2/11/87). Para chegar a esta conclu-

nernofrinrlrt' nfntri r -iXilt 'nt'l I 
maioria, consegue sobreviver as crises sao. o leitor utilizou-se de um conccito depcrpetranclo contra a Constituinte, I olio - , , , . , .. .' J, „ ^ crcscer, seguindo naturalmente o destino pessoa muito restrito: O de que basta o

resc717rId0' Eeto* p^o mp-lc^ pm°tais manobras partem de minorias ultra- Si | 1. qUC °S 8°VC,rn0i sap,0"s para rccebcr 0 "MiUus.
conservadoras, as quais estao vendo des- E ? Ic! da °f?rta C df. P™CUra' We ,or"a s°a' Ncs,c caso a "Prcssao one,nil1 0 um

 .,..,.1... . os patnmonios rentaveis c eapazes de pleonasmo, mas nao nccessariamente um
n il t-iic .1 im r ¦ - gcrar lucro. sobrevivendo aos momcntos erro, porque pode estar sendo emprega-
ble 

' 
SiT 1 ,Uma dl illccr,"as c "pectativas pessimistas. da num sentido enfatico. (...).' . ' 

1 . . ,p.''r a „ arCS Hoje compramos agoes dc empresas soli- Finalizando. achamos que a sugestiio
f) novo nr -riiiv i ^ daS- tradicionaisJ pagando preijos bem de trocar 110 preambulo da Constituii;ao aO povo precisa estar consciente de abaixo do seu va|or patriLnial. "O cxpressao "flessoa humana" por "ser hu-

nvds"!!^ soo'mrhm^lri 
Brasil esta barato". Olhemos o passado mano" podera salvar vidas inocentes,

¦ili'io mm n SAv 
s p!. a cuur reccntc e visemos o futuro. Acreditemos porque a segunda conceitua^iio de pessoa

im llifrwn1.1! no mcrcad0' Apliquemos, pois. Sergio nao concede este "status" tanto aos re-
i'.ii nio . 1 ° m' • i- Armando Rihviro Goyannes — Rio de ccrn-nascidos, quantojao'^doente.s comii;
t 

™ no pres.dene,alismo. Janc|ro. tosos. Isto fadlitarfi'a pratica de infanlici-Lomo brizohsta e filiado ao PDF sou rX- , - » - f •
bastante iscnlo para fazer tal deelaratfo. ^ . d,os I ®!"anas,as- P? podcrao,scr fcltos
Heitor Vianna Posada Filho — Niteroi Eliergia nuclear por motives supostamente candosos mas.
lVU ° . as vezes, vcrdadeiramente criminosos.-(KJK O reccntc c grave acideiite ocorrido Cwm ., cxprcssflo "ser human0« noem Goias com a capsula de cesio com prcAmbuUl U:t Constitffi?ao| ficara mais';
Ciirtorios vitimas latais, devido a irresponsabilida- dificil manipular o conceito de pessoa

O Brasil realmente so anda na contra- ^,8 do Brasil I™ CSi |tos 
cluc'. ncnl

mao. pois, enquanto os ilustres consti- | programa nuclear em amla- ^Branco " 
Rto dVtlZ* 

"""""
tutn.es qucrcm estatizar atividades exclu- nlcnU). E isso/iendo mais em vista, "C° . 

°dC JUm'lr0'
sivas da iniciativa privada, num pais dito principalmenie. a usina nuclear cm An-capitalista, permite a privatizaeao dos gra dos Rcis, situada entrc;as diias cida- PollciaScartorios allamentc rentaveis. repartees jL.s majs populosas do pais. Sao Paulo e [Venho nrooor aos senhores co'nslida Justn;a que num pais serio e prerroiia- Rio de Janeiro venno propor aos scnlioas cons^,
tiva do estado. perpetuando os priv ileulos Huntes. considerando o imperativo ur-.,
dos senhores feudais. Slzenando ICnlu de apcrtea;oamenlo do organising.

Enquanto isso. o Poder Judiciario vai policial, cuja performance tem deivado
convivendo com falta dc funcionarios, muilo a descjar, e tendo em conta ser ele
condispes precarias de trabalho, falta tie ° e!S dc ''8a?^P cn,ffi P°dcr e povo, o
verbas, falta de material de trabalho. ma ScguilltC:
rcmuncrasfio de seus servidores. propi- ^ a) Cimvcrsao — sem prejuizo JBtrimo-ciando a propina e outras mazclas afora. n'a' da °fic'alidade — das atuais Polfcias
naturalmente, os aspeclos eticos e niorais S=" Militares cm Guardas Civis altamente
dc termos uma Justii;a, parcialmentc par- equipadas. horizontjllizadas e de contacto
ticular. cm que uma minoria de "amiuos ^ -in pcrmancnte com a comunidade. tendo
do rci" acumulam fortunas c poder 5 f-^7 como modelos a Scotland Yard inglesa c
cusia do povo. Jorge Moaeir Kego da , If —^=-=1 1 &2J a Guarda Republicana (Ciendarmens)
Silva — Rio de Janeiro. jjjMjjMIMMl —H—- frtnccsa. _ ......b) U policial tardado destma-se espccili-

Falta de respeito c) Unificaqao. sob hierarquia linkage
Nestes dias de sonolenta e perdularia smr 

'* ^ 'U ° ',f "L''' l'S'' ' "
gesUK'ao de nossa tao sonhada Constitui- O famoso fsquisador franccs. Jac- d) ,jnf subsidi.Jria. proponho seja o".(jaoi a sociedade brasileira responsavel ques Coustcau. que passou longo tempo po|jciamcntJ dtt trans,it0 exercito pelaesclarecida nao pode de.xar de preocu- entre nos na ocas.ao declarou a uma Guarda civii fcminina. Bernardo Spindo,
par se com o futuro da patna que almeja revista: O Brasil nao tem neccssidade de |a Mondcs ,,ilho- procurador do t,slad() _alvissareiro. Atualmente. qualquer bas- energia nuclear, ja que possui a cncrgia |»uu|0
baque invectiva a autoridade com termos hidraulica que descjar. A energia nuclear
de calao depreciativo se a sua capciosa e um luxo terrivclmente caro. inutil I T- j/-> As cartas serao selecionadas para publi-argumentaijao nao e, de imcdiato. aplau- perigoso. Que alguns paiSes sejam obri- K
dida. Seguem-se os apodos ja conheci- gados a recorrer a ela. pode-se ate discu- ca?oo no todo ou em parte entre as que
dos, do tipo: "voce e a favor do autotita- tir. Mas. no caso do Brasilcla e pcrfeila- tiverem ossinaturo, nome completo e legi-
risino". "e um fascista","um anli- mcnte dispensavel." vol e endere^o permita confirmaq6o
democrata" e outros insultos do gcncro. E, ainda, sobre tao importante tenia, previa.
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Israel 
(V)

/2l M

_J M. /'. do Nascimento li rito

©Brasil 
teve 25 anos de boas relações com Israel — da

fundação do Estada israelense até 1973. Nos anos 70,
técnicos israelenses trabalharam no Nordeste, e ajudaram a
injplantar projetos de irrigação — território onde o know-
hòw de Israel é insuperável. Estiveram no Brasil, nesse
período, um Ben Gurion e um Abba Eban.

I Depois disso, vem a "inundação" petrolífera de 1973.
0;Governo de então achou que, liquidando nossa conta com
Isiael, teríamos petróleo barato e investimentos árabes (não
tivemos nem um nem os outros). Em 1975, na ONU. o
Brasil fez que sim com a cabeça a uma resolução inspirada
ptilos árabes, em que o sionismo era equiparado ao racismo

; O México, que votou da mesma forma porque seu
ptpsidente Etcheverría queria ser Secretário-Gerall sofreu
represálias do poderoso lobby judaico nos EUA. O turismo
di} Israel para o México virtualmente cessou.

j Diplomatas brasileiros na ONU revezavam-se em
vqtações antiisraelenses, entre outros motivos porque dispu-
taVam cargos em diferentes comissões. O Brasil mantém
uiha postura contrária a Israel, lado a lado com a Líbia^
Cjiba ou Nicarágua.

] E apesar disso, com infinita paciência, os israelenses
continuam a achar o Brasil "um país simpático". É uma
cejia aura de que dispomos — pelo futebol? Pelo samba?
Pela imagem que irradiamos de harmonia racial? Ou pelo
desconhecimento que identifica o Brasil a uma praia de
coqueiros onde Carmen Miranda prossegue em seu jogo
hipnótico de mãos e cintura?

; A simples simpatia, entretanto, não basta para susten-
tal- uma diplomacia madura, num país do porte do Brasil.
D£_!_973 para cá, países como a Holanda ou a Alemanha
OíiÜÜiltál aumentaram cinco vezes seu comércio com os
árabes, sem alterar uma política de excelente convivência

com Israel. Mas o Nordeste brasileiro — para citar só um
exemplo — não se beneficia do que poderia ser uma política
de intercâmbio realmente "pragmática".

Durante anos, o Brasil mandou a Israel embaixadores
de prestígio. Hoje, seguem para lá os embaixadores de
segunda linha — e o que cedeu o cargo ao atual sequer se
dava ao trabalho de visitar o Ministério do Exterior em
Israel.

Quase toda a exportação de aço brasileiro para os
EUA, de sapatos, de produtos têxteis, está nas mãos de
pessoas ligadas ao lobby judaico. Nunca se imaginou que
possa haver uma ligação entre preconceitos de chancelaria e
as realidades do comércio internacional? Vamos simples-
mente permitir que o que podia ser uma vantagem se
transforme cm desvantagem? Até quando funcionará a
mística da "simpatia" brasileira?

De Washington, nosso embaixador Marcílio Marques
Moreira já informou que uma atitude no mínimo mais
realística face a Israel poderia criar condições favoráveis ao
Brasil nas difíceis negociações de agora. Mas no Itamarati,
impregnado de "terceiro-mundismo", as coisas mudam
muito devagar... quando mudam.

Se 250 trabalhadores da Mendes Jr são transformados
em reféns pelo Governo do Iraque, por mais de um mês, o
Itamarati mantém em segredo o fato de que os direitos
humanos de brasileiros no Iraque estão sendo violados.
Também não se prestou atenção ao fato de que um vice-
ministro do Iraque veio ao Brasil exigir que fossem excluí-
dos das nossas fábricas de armas trabalhadores de ascendên-
cia judaica — porque essas armas seguem em grande
número para o mundo árabe.

Não é levar muito longe a submissão dos princípios a
uma miragem do deserto? Onde está o descortino e a
dignidade da nossa diplomacia? Que diria disso tudo um Rio
Branco?
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Escatologias Pela metade

Fernando Pedreira

—- Max Plank, uma das maiores figuras da
¦ • moderna física nuclear, fez certa vez unia

observação curiosa. Segundo ele, as idéias novas não vencem
p|íqüe convençam os portadores das idéias velhas, mas porque
sufge uma nova geração que as toma para si e faz delas sua
bandeira e seu instrumento. Plank. com certeza, pensava nas
idéias da física e, especialmente, no indeterminismo, que
separou sua geração da de Albert Einstein. Mas, estou cònvcn-
ciclo de que, também em política, as coisas se passam do mesmo
medo.

P.S. — Veja você a União Soviética, que está fazendo hoje
setenta anos redondos. Lá, os líderes novos só aparecem
Qtfando morrem os velhos, e isto tem pelo menos a vantagem de
tofnar muito clara a sucessão de gerações. A geração que fez a
resolução (Lenin e Stalin) governou até 1950 Vieram depois os
burocratas formados nos duros anos stalinianos. Cavaleiros da
repressão e do conformismo, embora firmemente decididos a
livrar a própria burocracia dos azares e perigos do poder pessoal
e çlo arbítrio à maneira stalinista.

, R.A. — Brejnev e Andropov eram figuras Iúgubres,
sombrias. Pareciam (nas fotografias) antigos investigadores de
polícia daqueles que usavam invariavelmente chapéu, colarinho
e gravata...

, P.S. — A terceira geração é a de agora. Gorbatchev
estudava Direito, na Universidade de Moscou, quando Stalin
morreu. Os anos da sua formação foram os do "degelo" de
lihrcnburg e das denúncias e reformas do curto reinado de
Nikita Krutchev.

R.A. — Mas, e as idéias novas? A prática, o estilo e
sobretudo a retórica mudaram. Mas. veja esse discurso que
Gobatchev fez agora, nas comemorações da revolução. Quem
esperava o restabelecimento da verdade histórica, decepcionou-
se. Quando muito, ele ficou nas meias-verdades...

L. IV. — Permitam que meta minha colher de pau na
conversa, porque este é um tema que me interessa muito de
perto. Nunca esperei que o atual líder soviético dissesse a
verdade inteira no seu discurso, pois há dogmas que ele não
pode desafiar. Um desses dogmas é exatamente o que diz que a
resolução bolchevista (leninista) marcou o fim de uma autocra-
cia; feudal e o início de uma democracia operária.

R.A. — Ora, a história...' L. IV. — Não custa recapitular os fatos tal como acontece-
ram. Os bolcheviques formaram seu governo na manhã do dia
26 de outubro de 1917. A queda do czar, entretanto, o momento
magnífico do fim do regime repressivo dos Romanov, não podianunca..ser comemorado em outubro (ou em novembro, como
fazem os soviéticos), porque o czar caiu em fevereiro. Não
foram os bolcheviques que derrubaram o czar. Quem derrubou
o ezar- foram os liberais. Os bolcheviques, oito meses depois,
derrubaram os liberais.

1 "Em fevereiro de 1917, a monarquia foi expulsa do Palácio
de' Inverno por uma coalizão de moderados e progressistas
reurifdos'no que se chamou Governo Provisório. Para Lenin,
entretanto, o banimento do czar e a instauração de um sistema
pafl^/ijcntar não bastavam. Dias depois de voltar do exílio, ele
esèrç.Y^u.que os acontecimentos de fevereiro haviam meramen-
te ''ppsto, o poder nas mãos da burguesia"."O governo", dizia
ele. "deve ser derrubado porque é um governo oligárquico
burguês, .e não um governo do povo", e precisa ser substituído
por "uma ditadura revolucionária".

Com que facilidade a palavra ditadura brotou dos lábios de
Lenin. e com que entusiasmo] Sem traço de ironia, esse
extraordinário homem descobriu o que seria a revolução 110
mundo real (110 mundo dos fatos e não das ilusões): a troca de
uma forma de ditadura por outra.

A revolução bolchevista. que foi apenas a conclusão (e a
distorção) da revolução russa, na verdade foi simplesmente a
derrubada dos derrubadores moderados, pelos derrubadores
radicais. O objetivo de Lenin era o poder e não a justiça. E o
seu gênio foi exatamente o de travestir (e oferecer) o poderconui justiça.

P.S. — O ano de 1917 foi 11111 ano terrível. A Rússia estava
sendo exaurida pela guerra, duramente batida pelos alemães.

L. IV. — E verdade que o Governo Provisório, entre
fevereiro e outubro, não conseguiu conter a crise: faltavam
alimentos, habitações, roupas, combustível. Cresciam a infla-
ção, o colapso do sistema de transportes e comunicações, a
sangria da guerra. Os bolcheviques usaram habilmente as
dificuldades do governo, em sua luta contra o caos deixado pelo
czar, e se tornaram populares, ganharam a maioria nos soviets.
Na verdade, não: era difícil inflamar uma população sofredora e
impaciente que acabava de libertar-se das cadeias seculares do
czarismo.

R.A. — O erro histórico do Governo Provisório foi não ter
tido coragem bastante para acabar com a guerra e fazer a paz
com os alemães, a qualquer preço, como ia fazer Lenin.

P.S. — Hoje, isto parece bastante claro. Mas, na confusão
daqueles dias, talvez só um Lenin...

L. W. — Na manhã seguinte a uma revolução, os modera-
dos hão de ser sempre vulneráveis diante dos radicais. Quando
chegaram ao poder, os bolcheviques não chegaram tanto como
revolucionários, mas como aproveitadores de uma revolução
que já ocorrera ou que estava em curso. E trataram logo de
tomar providências para impedir que outros pudessem inflamar
contra eles a impaciência dos descontentes...

O que hoje comemoramos não é o septuagésimo aniversá-
rio de uma revolução. É o aniversário de um golpe. A diferença
está no desprezo dos bolcheviques pela democracia — uma das
muitas contribuições de Lenin para a teoria marxista. O
marxismo clássico ensina que, nos países "atrasados" como era
a Rússia, o governo liberal e o desenvolvimento da indústria
devem preceder a ditadura do proletariado.

Lenin tinha pressa. Embora ele mesmo tenha escrito,
ainda em 1914. que a Rússia deveria completar sua "revolução
burguesa" e constituir "uma república democrática' antes queo proletariado pudesse chegar ao poder, ele não quis esperar.

R.A. — O grande mestre da tática era também grandemestre da escatologia — e a democracia foi escamoteada.
L. IV. — A confusão entre poder e justiça; o ódio do

revolucionário contra o reformador; a plasticidade política de
populações recentemente libertadas da tirania; os crimes dos
velhos ditadores abrindo caminho para novos ditadores...

Enfim, antes que se encerre esta nossa conversa, permitam
que me apresente. Meu nome é Leon Wieseltier. Sou editor
literário da New Republic e minhas observações sobre os
setenta anos da revolução soviética foram publicadas no The
New York Times do dia 2.

P.S. — Um órgão do impiedoso imperialismo norte-
americano...

R.A. — Em todo o caso. ergamos um brinde àglasnost—
e pelo menos mais dois ao nosso velho e maltratado parlamenta-rismo burguês que. nos países "atrasados", o leninismo ainda
hoje insiste em matar no ovo

William Waack

Caminhos do Rio

Augusto Nunes

ex-governador Leonel Brizola comunicou à nação, há
poucos dias, que não mais admitirá carregar nos

ombros um fardo que persegue desde quando tinha mais
cabelos e, acreditem, menos juízo. "Desta vez não vou
aceitar que digam que eu sou a crise", avisou Brizola. É
possível que o ex-governador do Rio se tenha animado com
a possibilidade de ver rebatizado com outro antropónimo o
conjunto das aflições brasileiras. Para o senador Fernando
Henrique Cardoso, por exemplo, a crise se chama José
Sarney, (Os americanos gostam de dar nomes, geralmente
femininos, aos furacões que assolam seu país: Vera, Claude-
te; Viviam Nossos políticos parecem resolvidos a batizar a
crise com nomes masculinos. Por que não Leonel ou José?)

Sejamos justos: tanto Brizola quanto Sarney têm
atazanado aplicadamente nossas vidas, mas é 11111 evidente
exagero creditar-lhes a exclusiva responsabilidade pelossopre,ssa|tos nacionais. Embora contribuam para aguçá-la,
elçs.não são a crise — e essa constatação riem chega a ter
maior, importância. Mas tampouco são a solução para a crise—<eessa constatação é relevante. De Sarney estaremos logo
livres, como prometem as tendências da Constituinte e a
visível exaustão popular! Resta saber se. depois da tempes-
tade neo-republicana, teremos de haver-nos com o dilúvio
br)zb1ista.' Será preciso enfrentar esse risco com a tolerância dos
gehuínos democratas; Brizola tem todo o direito de cobiçar
a presidência da República e disputar o cargo em eleições
lirapas>„e. livres. Invocar o fantasma brizolista para tentar
adiar-a escolha direta do presidente é conversa de golpistas
que. se lhes faltasse um Brizola. logo encontrariam, por
exemplo, um Lula. Será preciso, portanto, vencê-lo nas
urjiasvA claque do PDT procura difundir, aliás com alguma
compjfcncia, a versão de que o chefe é invencível eleitoral-
mente. Não é, como provou há exatamente 11111 ano o
governador Wcllington Moreira Franco.

1 Em novembro de 1986. ao surrar impiedosamente nas

Mikhail 
Gorbachev está confundindo amigos, inimigos e.

principalmente, os analistas internacionais. O livro e o
discurso do começo da semana agüentam qualquer interpre-
tação:

"Seu último discurso pode ser um copo com água pela
metade, meio cheio ou meio vazio", diz Cesare Merlini,
presidente do Instituto de Assuntos Internacionais de Roma.

"Foi um discurso honesto, com a tendência de ir mais longe e
depressa do que o sistema pode suportar", afirma Egon Balir, o
arquiteto da Ostpolitik de Willy Brandt do começo dos anos
setenta.

"Krutchev foi mais preciso e profundo na análise dos crimes
de Stálin do que Gorbachev, que é muito mais tímido. Isto dá a
idéia das obstruções que ele enfrenta", observa François
Heisbourg. diretor do International Institute for Strategic
Studies, de Londres.

Existe, porém, pelo menos um ponto em comum entre
todas as apreciações. O líder soviético chegou ao final da etapa
mais fácil no processo de reestruturação da sociedade soviética:
a de fazer as perguntas certas.

De fato, osecrctário-geral do PC soviético até agora soube
transmitir a imagem do homem dinâmico e empreendedor. Mas
tanto em seu livro, escrito durante os dois meses de reclusão no
verão, como o discurso são peças de compromisso parecidas a
bulas do Papa. Cada um lê ali o que quiser.

As longas passagens que Gorbachev dedicou a política
econômica são bom exemplo. Por um lado. ele descreve seu país
como um dos melhores do mundo: imensa capacidade de
produção, cultura altamente desenvolvida, convivência única
entre mais de 101) diferentes nacionalidades e estabilidade social
para uns 280 milhões de habitantes. Esquecidos, nessa descri-
ção, parecem elementos como a fundamental crise econômica
soviética, o efeito paralisante da censura sobre a vida intelectual
do país, a discriminação de minorias étnicas e as más condições
de vida para a grande maioria da população.

Por outro. Gorbachev c implacável ao criticar os erros do
sistema central de planejamento, a cegueira do partido frente a
problemas sociais, a decadência da "moral pública" c o
generalizado espírito de que ninguém é responsável por coisa
alguma. Poucas passagens adiante, porém. Gorbachev continua
defendendo privilégios para quem teve "importante contribui-
ção na construção do socialismo" e acha que os sindicatos
deveriam "mostrar os dentes", mas sem falar em direito de
greve, há muito concedido na China ou na Iugoslávia.

Gorbachev está preocupado em dizer ele mesmo aos
cidadãos da URSS o que há realmente de novo 11a perestroiLi
(reestruturação): eleição de diretores de empresas, escolha
entre diversos candidatos nas eleições municipais, juiffl ventures
com empresas estrangeiras, autoíinandamento de fábricas e
unidades agrícolas, iniciativa privada para o pequeno comércio
e artesanato, fechamento de indústrias não rentáveis e imprensa
corajosa.

Nenhuma das novidades ainda é realidade. O primeiro
diretor a ser eleito pelos funcionários de uma fábrica queixou-se
do desinteresse dos eleitores e das autoridades que deveriam
apoiá-lo. Num município, o secretário local do partido recebeu
instruções detalhadas sobre quem deveria ser eleito na repre-
sentaçáo comunal. e um que se absteve passou duas semanas na
cadeia. Quase nenhuma das joint ventures ainda deu certo, e o
projeto de permitir o ãutofinanciamento das empresas esbarra
na conduta das instâncias centrais de planejamento, que conti-
nuam ditando prazos, quantidades e produtos.

Outra longa série de exemplos, particularmente em rela-
ção ao tratamento do passado, é também capaz de mostrar
como Gorbachev aumentou a cautela e está fazendo acordos
com os conservadores. Mais interessante, porém, é o papel que
ele próprio atribui ao partido na condução da perestroika. 'O
partido é o motor e a garantia desse processo", diz Gorbachev,
o conservador. "Mas deveríamos libertá-lo de funções estrita-
mente econômicas", afirma Gorbachev. o reformador. Ele fez
um apelo até comovente para que as vozes dos velhos bolchevi-
ques, massacrados por Stálin. sejam ouvidas — mas utilizou-se
ironicamente de uma citação de Mao Tse-Tung para aplacar
qualquer temor dos atuais ocupantes do Kremlin: "que ninguém
pense que vou mandar abrir fogo contra o quartel-general do
partido', afirmou.

Muita gente acha que o problema fundamental para
Gorbachev é conseguir motivar a população, já que o grande
esforço de renovação anterior da URSS. empreendido por
Krutchev. limitou-se basicamente aos círculos do partido ou a
intelectualidade. A mobilização, porém, é arma de vários
guines, e Gorbachev gosta de citar o proprio Krutchev: "Pro-
messas ambiciosas, que não podem ser cumpridas, aumentam
apenas a diferença entre atos e palavras."

O principal parece ser a disposição em continuar. Não é
simplesmente artifício retórica quando Gorbachev afirma queda pcrestroika depende o futuro do socialismo em seu país e a
paz mundial. "O risco é grande", diz o líder soviético, "mas não
existe volta atrás."

A crise da Constituinte

Barbosa Lima Sobrinho

urnas o professor Darcy Ribeiro. 11a verdade 11111 pseudôni-
mo do dono do PDT, Moreira Franco confirmou a suspeita
de que. em pleitos majoritários, o brizolismo não consegue
ir além de um terço dos votos — maldição tanto mais terrível
quando se recorda que as eleições agora serão feitas em dois
turnos. Foi um cruzado no queixo da lenda, mas ainda assim
insuficiente para nocauteá-la. O golpe definitivo pode estar
sendo desenhado neste momento pelos projetos administra-
tivos de Moreira Franco. Se conseguir consumá-los, o atual
governador poderá oferecer um contraponto demòlidor
para a desastrosa gestão brizolista sofrida pelo Rio de
Janeiro.

No plano político, Moreira Franco tem agido com
silenciosa competência. Acertou-se com o prefeito Saturni-
no Braga, entendeu-se com a Assembléia Legislativa e com
a bancada federal, soube remover com cirurgias imediatas
os pequenos tumores diagnosticados 110 secretariado, azei-
tou os canais que levam ao Palácio do Planalto e. sem
escorregar em cumplicidades desgastantes, tem dialogado
fluentemente com o presidente José Sarney. Graças a essa
limpeza de terreno, o governador parece preparado para
modernizar um estado cortado ainda por estradas de terra,
forçado a importar alimentos, parco de indústrias, mancha-
do por bolsões miseráveis, tristemente empobrecido. Isso
sem contar a devastação imposta nos últimos anos á indefesa
cidade do Rio de Janeiro.

Moreira Franco aposta na suspeita de que os brasilei-
ros, cansados de retórica, querem políticos também equipa-
dos para administrar com eficácia. Naturalmente, os desti-
nos do Rio estão indissoluvelmente ligados aos do país, mas
sempre se poderá tornar o estado cada vez mais parecido
com São Paulo e menos parecido com o Nordeste subdesen-
volvido. Tanto como político quanto como administrador,
Leonel Brizola é irremediavelmente antigo. Moreira Franco
tem boas chances de mostrar que e possível ser moderno,
mesmo neste nosso tristíssimo Brasil.

Augusto Nunes é diretor regional do JORNAL DO BRASIL cm São
Paulo

TkT ão há dúvida de que a Assembléia Constituinte está
Xli vivendo um mau momento, diante dos censores que a
combatem. Louvo-me na informação divulgada de que o
consultor da República está cogitando, ao que se diz, de
recorrer ao Supremo Tribunal Federal, contra decisões que não
quer aceitar, e que atribui a correntes radicais que estão
dominando a Comissão de Sistematizaçáo. E boatos dessa
espécie causam enorme confusão, quando se sabe que a
Constituinte tem, entre as suas atribuições, o definir a composi-
ção e a competência do Poder Judiciário. Como subordinar a
Constituinte a um Poder que terá a competência que vier a ser
definida na futura Constituição que, neste momento, está sendo
objeto dos debates dos senadores e deputados eleitos especial-
mente para essa missão?

Ponho em dúvida, no caso, se realmente existe, a autorida-
de de um consultor da República para apresentar e defender
tese de feição e sentido subversivo. Até mesmo porque o
consultor não é advogado do presidente da República, para a
defesa da tese dos cinco anos de mandato. Não há como
confundir as duas funções, a de advogado e a de consultor, que
não tem o título de consultor do presidente, mas da República.
É mais uma espécie de conselheiro, para dar opinião isenta de
qualquer facciosismo, para indicar o caminho que lhe pareça
mais acertado, nas questões sujeitas ao seu parecer. E claro que
se supõe que deseja cumprir suas funções com estrita lealdade.
Sua tarefa é muito diferente da função do cortesão, que procura
adivinhar o pensamento da autoridade a que está servindo, ou
desservindo, para dar parecer que venha ao sabor da vontade do
presidente. Sua utilidade, ou seu mérito, está justamente no
dizer lealmente o que pensa, agrade ou não agrade ao presi-
dente.

Não é de hoje que estou pensando assim, e os procura-
dores que serviram comigo sabem muito bem que eu, mais do
que ninguém, zelava pela sua absoluta liberdade de opinar. E
posso dizer que apreciava mais os que dissentiam do que os que
concordavam com a tendência que me atribuíssem. Rendo
homenagem tanto a Chermont de Miranda, procurador do
Instituto do Açúcar, como ao meu secretário de Justiça em
Pernambuco, Dirceu Borges. Respeitava-os bastante para não
impor, nem mesmo insinuar minha atitude, pois que desejava
conhecer a opinião deles e não a minha, numa construção
dialética que me auxiliasse a desviar-me das decisões desastra-
das. E se há alguma diferença entre o procurador e o consultor,
é exatamente no grau de autonomia e de independência com
que exercem as suas funções.

Não ignoro oue há juristas eminentes que entendem que as
duas funções, a de legislador e a de constituinte, deviam ser
separadas. Que a assembléia eleita a 15 de novembro de 1986
deveria ter sido exclusivamente destinada à elaboração de uma
nova Constituição. Mas o que é certo é que os eleitores foram às
urnas para esse objetivo. E se todo o poder emana do povo,
como se diz até nas Constituições que náo são democráticas,
como as de 1937. 1967 e 1969, e se é nesse sentido que
deputados e senadores vêm trabalhando, que se poderá dizer do
documento que estão elaborando e que será realmente uma

Constituição, com toda a autoridade que lhe corresponde?"Que outro valor mais alto se alevanta"? perguntaria o poeta
luso. Nem é outro o sentido da soberania das Assembléias
Constituintes, desde que se revistam da expressão de uma
convenção nacional. Foram ou náo foram eleitos para a.
elaboração de uma nova Constituição? Náo é certo que todo
poder emana do povo? Por acaso receberam mandato direta-
mente do povo os que desejam recorrer das decisões de uma
assembléia eleita pelo povo?

Não é menos surpreendente o esforça para alterar o
Regimento Interno que vem sendo a norma de ação da
Assembléia. Modificá-lo nessa altura, depois de tantos meses de
sua aprovação, não poderia deixar de desmoralizar a própria
Assembléia, como alteração das regras do jogo 110 meio de um
campeonato. Ate mesmo porque o texto que tiver a aprovação
da Comissão de Sistematizaçáo está sujeito à regra das maiorias,
e poderá ser revisto e desprezado em plenário, desde que assim
o queira a maioria dos constituintes. Causa espécie a missão
desses deputados, ou senadores, que se arvoraram em coletores
de assinaturas, quando, na verdade, náo estão cuidando da
importância de um texto que se deve organizar pelo poder do
voto, e não por meio de assinaturas que muitas vezes são
obtidas por camaradagem. 011 talvez mesmo com argumentos
capciosos, como assinaturas de apoio e não de opinião. E para
que essa manobra, se o próprio Regimento, aprovado pela
Assembléia, deixa que a última palavra venha a ser do plenário,
cm votações precedidas de amplo debate e exposição geral e
defesa de todas as tendências? Um voto de consciência, e não de
quem deseja prestar serviços, em busca de outras vantagens?
Não tenho dúvida de que a alteração do Regimento, em assunto
que constitui a sua essência, deixaria, na opinião pública, uma
impressão penosa, e lamento que falte sensibilidade suficiente,
para perceber as tendências e o julgamento das tendências
populares. Os gaúchos dizem que não se muda de montaria 11a
travessia de um rio. Tampouco se alteram as regras de um jogo. j
no meio do campeonato.

Justificaria e compreenderia a presença do abaixo-assinado
se náo estivesse prevista, no próprio Regimento, a possibilidade
de sua alteração pelo voto da maioria dos constituintes. Se. por
exemplo, ele houvesse exigido dois terços de votos para a
alteração do texto aprovado pela Comissão de Sistematizaçáo.
Mas quando o texto dessa Comissão, para prevalecer, terá que
ser aceito pela maioria da Assembléia Constituinte, fico com a
impressão de que apenas se procura tumultuar a elaboração do
texto final, misturando reivindicações diferentes, que terão que
aparecer separadas nas votações finais. O que náo deixaria de
desmoralizar a Assembléia Constituinte, comprometendo o seu
trabalho perante a opinião pública de todo o Brasil.

Ainda náo se pode ter a certeza de que o ato de
promulgação da nova Constituição será um dia de festa ou de
luto nacional. E se a impressão geral náo for favorável, ninguém
evitará a criação de um partido revisionista, para conquistar o
apoio da maioria do eleitorado. Nesse momento, os arranjado-
res de assinaturas virão com a mesma máscara do malufismo. no
pleito passado, em que surgiu como explicaçáo de tantas
derrotas que vieram a constituir verdadeira surpresa, 11a apura-
ção dos votos do povo brasileiro.
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Os (Ujítircs curiosos de alguns alunos
do Ciep Braça Secai cm Jíicarcpagiuí, não
inibirei e nem irritaram a cadela napdlc
de nome I niile üiíü ficou imóvel eiu|iian-
to era penteada sob o forte vento dc uni
secador de cabelos. "Isso c um cachorro?
I'.iiece mais um macaco" disse Carlos
Augusto Rodrigues;; 12. quando se depa-
rou com Éiuiití que tem o pelo tosado. Na
quadra de esportes e gramado outros 195
cães chamaram a atenção da garotada
que licòu surpresa com a variedade de
raças, muitas das quais nem conheciam, e
principalmente com os artifícios usados
para mantê-los na postura desejada pelo
dono.

I nquanto do lado de fora da quadra,
cercada por corda, os alunos do Ciep
Praça Seca divèítiam-se com os cães. do
lado de dentro os donos dos animais
preocupav;un-se em arrebatar medalhas e
títulos em quatro' exposições diferentes
que marcaram as comemorações do 65"
aniversário do Brasil Kcnncl Club. Até
as ish. o Ciep Praça Seca foi palco da
1011 Exgosjçúo Internacional de Cães. da

Sul-Americana, 1(V Sul-Americana
lispecializaila Cães de guarda, utilidade,
ataque e defesa e outra só para a raça

dobermann. Apesar do ferie calor, os
animais tiveram que passar por um nuikc-
up. correr, mostrar os dentes e permane-
cer csculturalmente perfilados por alguns
minutos.

A superintendente do Kennel Club,
Déa Dórea, teve que se revezar entre os
insistentes pedidos para que as diversas
categorias se organizassem nas pistas,
inclusive com ameaça de desclassificação,
e as convocações para o comparecimento
do encarregado cia limpeza que tentava
disfarçar a sujeira deixada por alguns
cães menos controlados. Os donos esta-
vam animados e aproveitaram a oportu-
nidade para ficarem por dentro das novi-
dades com últimos lançamento e comen-
tarem sobre as premiações de seus ani-
mais.

Sem se importarem com títulos, pre-
miaçòes ou o simples prazer da competi-
ção, Gustavo Teixeira e Fábio dos San-
tos, ambos 11. alunos do Ciep: acompa-
nhados dos amigos, conversavam anima-
damente sobre o cão que caça leões, mas
que parecia mansinho. Ao se referir a um
dos animais Gustavo usou o feminino
cachorra e logo foi corrigido por Fábio
aos risos: "Não é cachorra e sim cadela"

il v'- % í i

No Ciep da Praça Seca, os cães da raça dobermann desfilaram diante dos olhares curiosos de alunos

Deficiente que

vendia balas

abre empresa

Lafayette reabreí após

6 anos, com outro nome

Carnê de colégio varia muito

e deixa pai de aluno confuso
tenção das escolas, o orçamento anua!
será de CZS800 milhões.

Em área total de 8 mil 350 metros
quadrados, o Lafayette conta com 19
salas de aulas, biblioteca, museu] gabine-
te dentário, auditório, enfermaria, refei-
tório e ginásio de esportes. Os cursos
profissionalizantes oferecidos á comuni-
dade são: corte e costura, marcenaria,
instalações elétricas e hidráulicas, enfer-
magem, além do supletivo.

Segundo o superintendente da Fun-
dação Bradesco, Joaquim Carlos Montei-
ro de Carvalho, "o objetivo principal do
projeto é a formação educacional e pro-
fissional de crianças e jovens carentes, a
fim de que esses possam alcançar sua
realização social e. assim, se tornar úteis
à sociedade.

Para o secretário de Educação, o
mais importante é a presença de uma
escola voltada para o 2" grau e para o
curso profissionalizante. "Revitalizar o
curso profissionalizante é a grande meta
do Estado para 88, quando, pretendemos
criar 9 mil vagas para tais cursos", disse
Carlos Alberto Direito.

A abertura da solenidade foi feita
pela banda da Polícia Militar. Cerca de
150 crianças da escolas cantaram o Hino
Nacional e homenagearam a diretora da
escola, Elaine Botelho VVaisman, com
uma corbeille.

A aluna Gabriela Marques Fernan-
des, da 4a série, representou os estudan-
tes, em seu discurso de agradecimento ao
grupo Bradesco. "Estudar aqui é motivo
de alegria para nós". Segundo a diretora,
a base de educação do grupo é o trinômio
nutrição-saúde-educação, raramente en-
contrado em estabelecimentos públicos.

Desativado desde o final do ano
letivo dc 81. o futuro do tradicional
Instituto Lafayette, que durante 65 anos
atendeu á comunidade da Tijuca, foi alvo
dc muitas discussões nos últimos anos:
tinalmente. as associações de moradores
venceram e o colégio foi entregue ao
publico ontem, em solenidade de rejiiau-
guraçáo. Com capacidade para 2 mil
alunos, ele passa a se chamar agora
I:scoIa de 1" e 2° grau Fundação Brades-
co e será totalmente financiado pelo
grupo.

Estavam presentes à festa de reinau-
guraçáo o secretário estadual de Educa-
ção. Carlos Alberto Direito, o secretário
de Desenvolvimento Urbano, Haroldo
Matos, o presidente executivo do conse-
lho do Bradesco] Lázaro Melo Brandão,
c o presidente da Fundação Bradesco.
Amador Aguiar, o empresário Roberto
Marinho, presidente das Organizações
Globo, o presidente do BNDES, Márcio
Fortes, e o empresário Adolfo Bloch.
Apesar de ter sido entregue ao público
ontem, a escola está em funcionamento
desde março

Dos 1 mil e 600 alunos de |° e 2"
graus da escola, cerca de 80% são crian-
çás carentes e o restante, parentes de
funcionários do grupo. Além do curso
letivo, a fundação instituiu profissionali-/antes em arcas técnicas, no total de 300
vagas.

Financiando 33 escolas por todo Bra-
sil. principalmente em áreas carentes, a
Fundação Bradesco é responsável pela
educação de 40 mil crianças, de 1" e 2°
grau. No próprio ano, o grupo pretende
inaugurar três estabelecimentos em Joáo
Pessoa, Alagoas e Natal. Para a manu-

Onde sc consertam cadeiras dc
rodas?

Durante os 15 anos cm que Ricardo
Lima trabalhou na Çóbal vendendo doces
e balas e manobrando sua cadeira, ele
ouvia essa pergunia. El ao respondê-la,
acabou descobrindo que sua informação
— recomendar ortopedistas — poderia se
voltar em seu benefício. Sexta-feira à
tarde, a idéia foi oficializada com uma
inauguração em sua própria casa: a Orto-
pedia Brehmer Ltda. Trata-se de uma
microempresa associada á Flupeme (Fe-
deráção de Pequenas e Médias Empre-
sas). dirigida por deficientes físicos e
voltada para a produção dc cquipamen-
tos — muletas, próteses, cadeira dc rodas
e outros produtos.

Estiveram na inauguração o diretor
do BNDS. Carlos Lessa, o representante
da Secretaria Estadual de Indústria e
Comércio. Marcelo Bal|alai. o presidente
da Flupeme, Benito Pare.. da Shell e
representação da LBA. Feliz com o sti-
cesso do empreendimento, Ricardo re-
lembrava sua história:Eu recomendava ortopedistas pa-
ra quem me perguntava sobre conserto
de cadeiras, mas pedia comissão. A co-
missão era muito pequena e eu descobri
que fazer aquilo não era difícil. Era um
trabalho artesunal. E foi assim que resol-
vemos investir.

Inicialmente, Ricardo conseguiu
apoio da LBA (CzS 85 mil), mas, com o
Plano Cruzado, a compra de material era
feita com ágio. Ele juntou-se a amljósíe
deficientes que vendiam balas nos sinais
de trânsito com o objetivo de levantar um
capital de giro para eles mesmos:

Conseguimos a ajuda do BNDS.
LBA, Shell, Flupeme e da Secretaria de
Indústria e Comércio.

Ia. Algumas, por exemplo, pode ser auto-
rizadas a aplicar índices de correção por
defasagem do valor da mensalidade cm
relação aos custos, se isso ficar compro-
vado. Outras podem entrar em acordo
com as associações de pais e mestres,
para fazer reajustes. Além disso o per-
centual de aumento não é único para
todo o Estado, porque cada município
tem seu próprio dissídio — explica Ro-
naldo Legey, do Conselho Estadual de
Educação.

As queixas e reclamações, segundo
Legey, devem ser enviadas diretamente à
Comissão de Encargos Educacionais, que
funciona junto ao Conselho, na Avenida
Erasmo Braga 118— 10". Se a transgres-
são for comprovada, o caso será enviado
á Sunab, que pode aplicar multa. Mas o
delegado da Sunab, Fernando Barcelos
Luís da Cunha, lembra que a delegacia
do Rio também recebe diretamente quei-
xas ou consultas sobre mensalidades es-
colares, na Avenida Franklin Roosevelt.
39, 2" andar. "Temos uma coordenação
de colégios e autuamos vários, como o
próprio Centro Educacional da Lagoa"
garante Fernando Luís da Cunha,

O diretor do Centro Educacional da
Lagoa. Júlio Lopes, acha — além de
legais — normais e justificáveis os reajus-
tes: "Posso 

provar que no educandário
que dirijo estou cobrando o mesmo valor
em OTNs, nos últimos quatro anos.
Além disso temos muitos exemplos, em
outros setores de atividades, em que os
.reajustes têm sido em porcentagem bem
superior à nossa"

melho, em Ipanema. O aumento da nien-
salidade, no período, foi superior a
§00%.
No Centro Educacional da Lagoa (Jar-
dim Botânico e Ipanema) quem pagava
CZS66I em dezembro do ano passado,
por um aluno matriculado no primeiro
grau, em novembro deste ano passou
para CZS3 mil 151, sem contar a taxa de
material, um aumento superior a 470%.
A escola fez uma circular, aos pais,
anexando os carnés dos meses de novem-
bro e dezembro convertidos em URP. No
verso da circular, uma planilha com cál-
culos de compreensão não muito fácil
para explicar como são compostos os
custos que aumentam a cada mês. O
educandário Sagrada Família, em Vila
Isabel, adotou expediente bem simples
para atenuar as alegadas dificuldades:
entregou a cada pai um talão de depósito
do Banco Nacional, no valor de CZS 1
mil 200, a título de empréstimo, a ser
descontado no pagamento das mensalida-
des do primeiro semestre de 88. Os pais
vão emprestar dinheiro para o educandá-
rio poder pagar o reajuste dos professo-
res e o 13° salário.

O artigo 2o da portaria n° 261, de 21
de julho de 1987, baixada pelo ministro
da Fazenda, estabelece que na fase de
flexibilização da economia, as mensalida-
des podem ser reajustadas com base na
variação da URP. Além disso as escolas
particulares estão autorizadas a repassar
o valor dos aumentos concedidos aos
professores.

— A situação varia, escola por esco-

A flexibilização está deixando confu-
sos os pais de alunos das escolas particu-
lares do Rio. Como o Plano Bressér
permitiu que neste fim de ano as mensali-
dades possam ser reajustadas de acordo
com a variação da URP — Unidade de
Referência de Preços —, a cada mês os
pais recebem carnes com novos acrésci-
mosl Isso sem falar nas cotas-extras co-
bradas em função dos reajustes dos pro-
fessores.

As escolas garantem que estão agin-
do "estritamente dentro da lei". O dele-
gado regional da Sunab. Fernando Barce-
los Luís da Cunha, prontifica-se a estu-
dar. caso a caso. as reclamações dos pais.
E o secretário-geral do Conselho Esta-
dua de Educação. Ronaldo Legey, tam-
bem pede que as queixas sejam formali-
zadas por escrito. E adverte: "Os reajus-
tes comportam muitas variantes e depen-
dem da situação de cada escola",

Se há variantes nos fatores que in-
fluenciam os reajustes, pelo menos as
reclamações dos pais convergem numa
alegação principal: os aumentos, que em
alguns casos beiram os 500%, em relação
às mensalidades cobradas no ano passa-
do, superam em muito os reajustes sala-
riais que eles dizem ter recebido no
mesmo período: "Sou professor universi-
tário da PUC. Em maio ganhava por
volta de CZS 8 mil e pagava CZS 775 de
mensalidade para minha filha. Hoje es-
tou recebendo CZS 10 mil 800 e a presta-
ção da escola subiu para mais de CZS 3
mil", queixa-se Ricardo Fonseca Richers,
que tem a filha Bruna matriculada no
jardim de infância do Chapeuzinho Ver-

* Intensivo especial e apostilas para concurso do Metrô *
Estão abertas as inscrições pata o Metrô. 18 a 40 anos. Ambos os sexos. Escolaridade: 1° grau. Faina salarial: CZS 10 mil. ótima oportunidade. Comece a se
preparar já. A Degrau Cultural está formando turma intensiva especial e preparou coleção de apostilas com toda matéria. Informações: Praça Mahatma
Gandhi, 212" andar * Cinelàndia; Mêier (Rua Oldegaid Sapucaia. 9 * Sr. Renato). Madureira (Shopping Tem Tudo — Sobreloia 18 * Sr. Nivaldo): Nova Iguaçu
(Colégio Afrânio Peixoto). Telefones 220-5715 e 22Q-7Ê35.

QUESTÃO 
DE

SOLIDARIEDADE

E não é qualquer ar. É o ar mais puro que
existe no mercado de ar: o ar-condicionado
central MuftiSplit Springer.
Simplesmente o mais oendido. fbrque é
o mais barato. E o mais silencioso.

fbrque gasta menos energia e ocupa
menos espaço do que qualquer outro

de sua potência.
Peça à Ambient Air, sem qualquer

compromisso, o melhor projeto para o
seu ambiente.

Ambient Air, o maior reuendedor carioca
da Springer Carrier. Comprou a idéia?
Então telefone agora.

AR-CONDICIONADO CENTRAL

ombientg*£i
comando da nação, às articulações poli-
ticas, o momento exige uma reflexão
verticalizada e não permite omissão de
qualquer natureza. Salvo raras exceções,
o apoio tem vindo em ritmo de contago-
tas. O próprio presidente José Sarney
não correspondeu às nossas necessida-
des e expectativas. Num gesto inoportu-
no enviou ao Congresso Nacional um
projeto de lei, sugerindo que cada estado
fique com o seu lixo atômico, como se
ele dissesse respeito somente a nós. E o
que é pior, aparentando desconhecer os
critérios científicos que precedem, obri-
gatoriamente, a escolha de um local para
depositar os rejeitos do césio-137. Igno-
rar a existência desses critérios, como
tem reafirmado insistentemente os mais
qualificados cientistas, é incorrer num
erro histórico grave. Optar por uma
medida simplista, como se estivéssemos
a enterrar pedras, é imperdoável sob
qualquer justificativa, hoje e amanhã. É
preciso agir com consciência e maturi-
dade.

Obrigado a comunidade científica de
todo o mundo, que de pronto se dispôs a
nos ajudar. Louvamos os heróis anôni-
mos que, com desprendimento e espirito
cristão, tem nos auxiliado nessa dura
travessia.

ACE — Associação Goiana
de Empreiteiros

Paulo Afonso Ferreira
Presidente

SINDUSCON — Sindicato da
Indústria da Construção Civil

José Alves Fernandes Filho
Presidente

ADEMI-GO — Associação das Empresas
de Incorporação de Goiás

Carlos Henrique Franca
Viana — Presidente

O lamentável acidente radioativo
ocorrido em Goiânia, irmanou os seg-
mentos representativos da sociedade,
que estão conscientes do seu papel e da
responsabilidade que lhes cabe na ajuda
ás vítimas e ao governo de Goiás. Enalte-
cemos o governador Henrique Santillo,
que soube conduir a situação com a
máxima seriedade, lucidez e coerência,
dando tudo de si para restabelecer em
Goiás o clima de segurança, normalida-
de e paz. Essa mesma postura está sendo
adotada com relação aos produtos que
Goiás exporta. O alimento aqui produzi-
do está sadio e isso pode ser comprova-
do. Duvidar disso significa nos sacrificar
ainda mais, gratuitamente.

Durante todos esses anos, os goianos
foram amigos e solidários ao país, nas
horas mais cruciais: nas secas, nas en-
chentes e em outras adversidades que
acometeram o povo brasileiro. Assim
continuaremos a sê-lo. Entretanto, a soli-
dariedade esperada com o acidente ra-
dioativo que nos atingiu, não foi retribui-
da na mesma medida. Mas como mani-
festaçáo de amizade é atitude espontã-
nea e não se cobra de ninguém, cobrare-
mos, isso sim, as decisões que cabem ao
governo federal tomar. Dentre elas, a de
destinar recursos urgentes para Goiás,
exigidos pelo acidente de sua co-
responsabilidade. Muito já foi gasto e
muito ainda se gastará, até que esse
episódio chegue ao seu ponto final. Por
enquanto, Goiás está carregando nos
ombros, sozinho, os danos do césio-137.

A sociedade e o governo aguardam
uma ação suprapartidária de todos os
constituintes e dos governadores dos
demais estados, porque.o socorro preci-
sa vir com urgência. Concomitantemen-
te aos trabalhos da Constituinte, a preo-
cupação com a permuta nos postos de

Rua Teixeira Ribeiro, 292
TeL (021) 270-3738

O RIO SUL ABRE O NATAL

NO PRÓXIMO DIA 14/11/87

Sábado que vem, o Rio Sul vai inaugurar na

sua vitrine principal, a Cidade dos Sonhos, edifica-

da com miniaturas. Tem trenzinho, bondinho,

bairros com ruas arborizadas, parque de diver-

sões, teleféricos, barcos e muitas outras atrações.

Esperamos você para a festa de inauguração

com a chegada de Papai Noel, e show do Grupo

Coro Come.

Não perca, dia 14 de novembro, às 18 horas.

rio&isSJORNAL DO BRASIL
shopping center
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Monza atropela dez e

mata mulher no Jóquei

WÊj&tÈk.

Pouco .mies dils 1 Sh. ò advog|Jlo
Aury Valente ilkv. 63, remleu-se e
deu Entrevistas ás emissoras dê teve.
Visivelmente tenso, procurando demons-
trar calma, ilissc: "A vida e séria, é
importante. A \ iil;i está insegura nesta
cidade grandj''. Duas horas antes ele
atropelou nove pessoas que estavam no
ponto ilo ônibus em frente ao portão
principal do Jockey Gluh Hrasileiro, no
Jardim Botânico. Os repórteres das emis-
soras de tevê estavam também nervosos:
a vítima fatal foi Vicentina Andrade de
Azevedo, 00. mãe dos cincgrafistaí Da-
njcl c Josias Andrade, das TVs Globo e
Manchete. A atriz Ana Maria Maga-
Ihács. 37. está internada em estado grave.

De acordo com Avillez, ele estava
andando; a cerca de 50 kms/h no seu
Mon/a SI I . ano 86, qütintlo o pneu
dianteiro estourou e cie perdeu a direçào:
bateu num outro Monza. marron, de¦ placa 1105764, subiu a calçada e só p;irou
50 metros depois. "Só vi corpos passando
na minha Irente", conta Avillez. O carro

.ficou com o vidro dianteiro estilhaçado.
De acordo com o perito do Carlos

Éboli. Alberto Magalhães, pela distância

entre o primeiro impacto e o local onde o
carro parou, o motorista deveria vir com
mais velocidade, mas depois de conversar
com Avillez na 15'. Dl' afastou a possibi-
lidade de estado de embriaguez.

Professor e advogado cível, Aury
Avillez diz. ter defendido muitos mStpris-
tas em acidentes de automóvel e afirma
nunca ter batido desde que tirou sua
carteira de habilitação há 35 anos. A 15".
DP registrou a ocorrência e Aury Avillez.
será processado por lesões corporais
culposas (pena de 3 meses a um ano) e
homicídio culposo (de I a 4 anos), nos
artigos 129 e 121.

Os feridos foram Carlos de Oliveira
Marinho, 11, Leda Francisco de Oliveira,
36, Catarina, 9, Lúcia Abreu, 24, Maria
Helena Alves de Oliveira, 16, Maria do
Socorro Idalina Tavares. 24. e Paulo
Antônio Fonseca Lobo, 21 e mais duas
pessoas não identificadas ate o inicio da
noite. Paulo Antonio Fonseca Lobo, com
ferimentos leves, disse que após o atrope-
lamento Avillez permaneceu no carro,
pois percebeu que corria perigo de ser
linchado. Desgovernado, o Monza subiu na calçada e seu dono, o advogado Aury Valente (D) ficou muito nervoso

Lafayette reabre, após Carnê de colégio varia muito

6 anos, com outro nome 
e JeiXa pai de aluno confuso

nviícnfivflíln o final do ano tencáo das escolas, o orçamento anua! JLDesativado desde o final do ano
letivo de SI. o futuro do tradicional
Instituto Lafayette. que durante 65 anos
atendeu à comunidade da Tijuca, foi alvo
de muitas discussões nos últimos anos:
finalmente, as associações de moradores
venceram e o colégio foi entregue ao
público ontem, em solenidade de reinau-
guraçáo. Com capacidade para 2 mil
alunos, ele passa a se chamar agora
Lscola de 1" e 2" grau Fundação Brades-
co e será totalmente financiado pelo
grupo.

Estavam presentes à festa de reinau-
guraçáo o secretário estadual de Educa-
çáo, Carlos Alberto Direito, o secretário
de Desenvolvimento Urbano. Haroldo
Matos, o presidente executivo do conse-
Iho do Bradefco, Lázaro Melo Brandão,
e o presidente da Fundação Bradesco,
Amador Aguiar, o empresário Roberto
Marinho, presidente das Organizações
Globo, o presidente do BNDES, Márcio
Fortes, e o empresário Adolfo Bloch.
Apesar de ter sido entregue ao público
ontem, a escola está em funcionamento
desde março.

Dos 1 mil e 600 alunos de 1° e 2"
graus da escola, cerca de 80% são crian-
çjis carentes e o restante, parentes de

-ifímcionários do grupo. Além do curso
letivo, a fundação instituiu profissionali-

. zantes em áreas técnicas, no total de 300' vagas.
Financiando 33 escolas por todo Bra-' sil. principalmente em áreas carentes, a

Fundação Bradesco é responsável pela
educação de 40 mil crianças, de 1° e 2"
grau. No próprio ano, o grupo pretende

¦ inaugurar três estabelecimentos em João
Pessoa, Alagoas e Natal. Para a manu-

tençáo das escolas, o orçamento anual
será de CZS800 milhões.

Em área total de S mil 350 metros
quadrados, o Lafayette conta com 19
salas de aulas, biblioteca, museu, gabine-
te dentário, auditório, enfermaria, refei-
tório e ginásio de esportes. Os cursos
profissionalizantes oferecidos á comuni-
dade são: corte e costura, marcenaria,
instalações elétricas e hidráulicas, enfer-
magem. além do supletivo.

Segundo o superintendente da Fun-
daçáo Bradesco, Joaquim Carlos Montei-
ro de Carvalho, "o objetivo principal do
projeto e a formação educacional e pro-
fissional de crianças e jovens carentes, a
fim de que esses possam alcançar sua
realização social e. assim, se tornar úteis
à sociedade.

Para o secretário de Educação, o
mais importante é a presença de uma
escola voltada para o 2o grau e para o
curso profissionalizante. "Revitalizar o
curso profissionalizante é a grande meta
do Estado para 88, quando, pretendemos
criar 9 mil vagas para tais cursos", disse
Carlos Alberto Direito.

A abertura da solenidade foi feita
pela banda da Polícia Militar. Cerca de
150 crianças da escolas cantaram o Hino
Nacional e homenagearam a diretora da
escola, Elaine Botelho Waisman, com
uma corbeille.

A aluna Gabriela Marques Fernan-
des, da 4a série, representou os estudan-
tes, em seu discurso de agradecimento ao
grupo Bradesco. "Estudar aqui e motivo
de alegria para nós". Segundo a diretora,
a base de educação do grupo é o trinômio
nutrição-saúde-educação, raramente en-
contrado em estabelecimentos públicos.

A flexibilização está deixando confu-
sos os pais de alunos das escolas particu-
lares do Rio. Como o Plano Brcsser
permitiu que neste fim de ano as mensali-
dades possam ser reajustadas de acordo
com a variação da URP — Unidade de
Referência de Preços —, a cada mês os
pais recebem carnes com novos acresci-
mos. Isso sem falar nas cotas-extras co-
bradas em função dos reajustes dos pro-
fessores.

As escolas garantem que estão agin-
do "estritamente dentro da lei". O dele-
gado regional da Sunab. Fernando Barce-
los Luís da Cunha, prontifica-se a estu-
dar, caso a caso, as reclamações dos pais.
E o sccretário-geral do Conselho Esta-
dual de Educação, Ronaldo Legey, tam-
bém pede que as queixas sejam formali-
zadas por escrito. E adverte: "Os reajus-
tes comportam muitas variantes e depcn-
dem da situação de cada escola".

Se há variantes nos fatores que in-
fluenciam os reajustes, pelo menos as
reclamações dos pais convergem numa
alegação principal: os aumentos, que em
alguns casos beiram os 500%, em relação
às mensalidades cobradas no ano passa-
do, superam em muito os reajustes sala-
riais que eles dizem ter recebido no
mesmo período: "Sou professor universi-
tário da PUC. Em maio ganhava por
volta de CZ$ 8 mil e pagava CZ$ 775 de
mensalidade para minha filha. Hoje es-
tou recebendo CZ$ 10 mil 800 e a presta-
çâo da escola subiu para mais de CZ$ 3
mil", queixa-se Ricardo Fonseca Richers,
que tem a filha Bruna matriculada no
jardim de infância do Chapeuzinho Ver-

melho. em Ipanema. O aumento da men-
salidade, no período, foi superior a
400r;.
No Centro Educacional da Lagoa (Jar-
dim Botânico e Ipanema) quem pagava
CZS661 em dezembro do ano passado,
por um aluno matriculado no primeiro
grau. em novembro deste ano passou
para CZS3 mil 151, sem contar a taxa de
material, um aumento superior a 470%.
A escola fez uma circular, aos pais,
anexando os carnes dos meses de novem-
bro e dezembro convertidos em URP. No
verso da circular, uma planilha com cál-
culos de compreensão náo muito fácil
para explicar como são compostos os
custos que aumentam a cada mês. O
educandário Sagrada Família, em Vila
Isabel, adotou expediente bem simples
para atenuar as alegadas dificuldades:
entregou a cada pai um talão de depósito
do Banco Nacional, no valor de CZS 1
mil 200, a título de empréstimo, a ser
descontado no pagamento das mensalida-
des do primeiro semestre de 88. Os pais
vão emprestar dinheiro para o educandá-
rio poder pagar o reajuste dos professo-
res e o 13° salário.

O artigo 2o da portaria n° 261, de 21
de julho de 1987, baixada pelo ministro
da Fazenda, estabelece que na fase de
flexibilização da economia, as mensalida-
des podem ser reajustadas com base na
variação da URP. Além disso as escolas
particulares estão autorizadas a repassar
o valor dos aumentos concedidos aos
professores.

— A situação varia, escola por esco-

Ia. Algumas, por exemplo, pode ser auto-
rizadas a aplicar índices de correção por
defasagem do valor da mensalidade em
relação aos custos, se isso ficar compro-
vado. Outras podem entrar em acordo
com as associações de pais e mestres,
para fazer reajustes. Além disso o per-
centual de aumento não é único para
todo o Estado, porque cada município
tem seu próprio dissídio — explica Ro-
naldo Legey. do Conselho Estadual de
Educação.

As queixas e reclamações, segundo
Legey. devem ser enviadas diretamente à
Comissão de Encargos Educacionais, que
funciona junto ao Conselho, na Avenida
Erasmo Braga 118 — 10°. Se a transgres-
são for comprovada, o caso será enviado
à Sunab. que pode aplicar multa. Mas o
delegado da Sunab, Fernando Barcelos
Luís da Cunha, lembra que a delegacia
do Rio também recebe diretamente quei-
xas ou consultas sobre mensalidades es-
colares, na Avenida Franklin Rooseveit.
39, 2o andar. "Temos uma coordenação
de colégios e autuamos vários, como o
próprio Centro Educacional da Lagoa",
garante Fernando Luís da Cunha.

O diretor do Centro Educacional da
Lagoa. Júlio Lopes, acha — além de
legais — normais e justificáveis os reajus-
tes: "Posso provar que no educandário
que dirijo estou cobrando o mesmo valor
em OTNs, nos últimos quatro anos.
Além disso temos muitos exemplos, em
outros setores de atividades, em que os
.reajustes têm sido em porcentagem bem
superior à nossa".

Deficiente que

vendia balas

abre empresa

Onde se consertam cadeiras de
rodas?

Durante os 15 anos em que Ricardo
Lima trabalhou na Cobal vendendo doces
e balas e manobrando sua cadeira, ele
ouvia essa pergunta. E. ao respo|idc-la.
acabou descobrindo que sua informação
— recomendar ortopedistas — poderia se
voltar em seu benelício. Sexta-feira a
tarde, a idéia foi oficializada com uma
inauguração em sua própria casa: a Orto-
pedia Brehmer Lida. Trata-se de uma
microempresa associada a Flupeme (Fe-
deração de Pequenas e Médias Empré-
sas), dirigida por deficientes físicos e
voltada para a produção de equipamen-
tos — muletas, próteses, cadeira de rodas
e outros produtos.

Estiveram na inauguração o diretor
do BNDS, Carlos Lessa. o representante
da Secretaria Estadual de Indústria e
Comércio. Marcelo Ballalai, o presidente
da Flupeme. Benito Paret. da Shell e
representação da LBA. Feliz com o su-
cesso do empreendimento, Ricardo re-
lembrava sua história:Eu recomendava ortopedistas pa-
ra quem me perguntava sobre conserto
de cadeiras, mas pedia comissão. A co-
missão era muito pequena e eu descobri
que fazer aquilo náo era difícil. Era um
trabalho artesanal. E foi assim que ttfsol-
vemos investir.

Inicialmente, Ricardo conseguiu
apoio da LBA (CzS 85 mil), mas, convo
Plano Cruzado, a compra de material era
feita com ágio. Ele juntou-se a amiaos.e
deficientes que vendiam balas nos sinais
de transito com o objetivo de levantaram
capital de giro para eles mesmos: " "

Conseguimos a ajuda do BNDS,
LBA. Shell, Flupeme e da Secretaria de
Indústria e Comércio.

* Intensivo especial e apostilas para concurso do Metrô *
Estão abertas as inscncões para o Metrô. 18 a 40 anos Ambos os seios Escolaridade: Io grau. Faiia salarial: CZS 10 mil ótima oportunidade. Comece a se
preparai |á A Degrau Cultural está formando turma intensiva especial e preparou coleção de apostilas com toda matéria. Informações: Praça Mahatma
Gandhi. 212° andar • Cinelândia; Méier (Rua Oldegard Sapucaia, 9 * Sr. Renato). Madurara (Shopping tem Tudo — Sobreloja 18 * Sr. Nivaldo); Nova Iguaçu
(Colégio Afrânio Peixoto). Telefones 220-5715 e 22Q-7z35.

QUESTÃO 
DE

SOLIDARIEDADE
O lamentável acidente radioativo

ocorrido em Goiânia, irmanou os seg-
mentos representativos da sociedade,
que estão conscientes do seu papel e da
responsabilidade que lhes cabe na ajuda
às vítimas e ao governo de Goiás. Enalte-
cemos o governador Henrique Santillo,
que soube conduir a situação com a
máxima seriedade, lucidez e coerência,
dando tudo de si para restabelecer em
Goiás o clima de segurança, normalida-
de e paz. Essa mesma postura está sendo
adotada com relação aos produtos que
Goiás exporta. O alimento aqui produzi-
do está sadio e isso pode ser comprova-
do. Duvidar disso significa nos sacrificar
ainda mais, gratuitamente.

Durante todos esses anos, os goianos
foram amigos e solidários ao país, nas
horas mais cruciais: nas secas, nas en-
chentes e em outras adversidades que
acometeram o povo brasileiro. Assim
continuaremos a sê-lo. Entretanto, a soli-
dariedade esperada com o acidente ra-
dioativo que nos atingiu, não foi retribuí-
da na mesma medida. Mas como mani-
festação de amizade é atitude espontà-
nea e não se cobra de ninguém, cobrare-
mos, isso sim, as decisões que cabem ao
governo federal tomar. Dentre elas, a de
destinar recursos urgentes para Goiás,
exigidos pelo acidente de sua co-
responsabilidade. Muito já foi gasto e
muito ainda se gastará, até que esse
episódio chegue ao seu ponto final. Por
enquanto, Goiás está carregando nos
ombros, sozinho, os danos do césio-137.

A sociedade e o governo aguardam
uma ação suprapartidária de todos os
constituintes e dos governadores dos
demais estados, porque o socorro preci-
sa vir com urgência. Concomitantemen-
te aos trabalhos da Constituinte, a preo-
cupação com a permuta nos postos de

comando da nação, às articulações poli-
ticas, o momento exige uma reflexão
verticalizada e não permite omissão de
qualquer natureza. Salvo raras exceções,
o apoio tem vindo em ritmo de contago-
tas. O próprio presidente José Sarney
não correspondeu às nossas necessida-
des e expectativas. Num gesto inoportu-
no enviou ao Congresso Nacional um
projeto de lei, sugerindo que cada estado
fique com o seu lixo atômico, como se
ele dissesse respeito somente a nós. E o
que é pior, aparentando desconhecer os
critérios científicos que precedem, obri-
gatoriamente, a escolha de um local para
depositar os rejeitos do césio-137. Igno-
rar a existência desses critérios, como
tem reafirmado insistentemente os mais
qualificados cientistas, é incorrer num
erro histórico grave. Optar por uma
medida simplista, como se estivéssemos
a enterrar pedras, é imperdoável sob
qualquer justificativa, hoje e amanhã. É
preciso agir com consciência e ma tu ri-
dade.

Obrigado a comunidade científica de
todo o mundo, que de pronto se dispôs a
nos ajudar. Louvamos os heróis anôni-
mos que, com desprendimento e espírito
cristão, tem nos auxiliado nessa dura
travessia.

AGE — Associação Goiana
de Empreiteiros

Paulo Afonso Ferreira
Presidente

SINDUSCON — Sindicato da
Indústria da Construção Civil

José Alves Fernandes Filho
Presidente

ADEMI-GO — Associação das Empresas
de Incorporação de Goiás

Carlos Henrique Franca
Viana — Presidente

SABE DE BOLA

MATA NO PEITO

E ROLA MACIO.

JOÃO
SALDANHA

JORNAL DO BRASIL

VENDE
E não é qualquer ar. É o ar mais puro que

existe no mercado de ar: o ar-condicionado
central MufciSp/rt Springer.
Simplesmente o mais uendido. Fbrque d
o mais barato. E o mais silencioso.

fbrque gasta menos energia e ocupa
menos espaço do que qualquer outro

de sua potência.
Fteça à Ambient Air, sem qualquer

compromisso, o melhor projeto para o
seu ambiente.

Ambient Air, o maior reuendedor carioca
da Springer Carrier. Comprou a idéia?
Então telefone agora.

AR-CONDICIONADO CENTRAL"

Springer Qmbientpgjlj

Rua Teixeira Ribeiro, 292
Tel.: (021) 270-3738'

¦
O RIO SUL ABRE O NATAL

NO PRÓXIMO DIA 14/11/87

Sábado que vem, o Rio Sul vai inaugurar na

sua vitrine principal, a Cidade dos Sonhos, edifica-

da com miniaturas. Tem trenzinho, bondinho/

bairros com ruas arborizadas, parque de diver-

sões, teleféricos, barcos e muitas outras atrações.

Esperamos você para a festa de inauguração

com a chegada de Papai Noel, e show do Grupo

Coro Come.

Não perca, dia 14 de novembro, às 18 horas.

rio sul
shopping center

mm.
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as vitimas e ao governo de GoiAs. Enalte- tas. O prdprio presidente Jose Sarney
cemos o governador Henrique Santillo, nao correspondeu is nossas necessida-
que soube conduir a situagao com des e expectativas. Num gesto inoportu-
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dando tudo de si para restabelecer em projeto de lei, sugerindo que cada estado
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do esta sadio e isso pode ser comprova- gatoriamente, a escolha de um local para
do. Duvidar disso significa nos sacrificar aepositar os rejeitos do cisio-137. Igno-
ainda mais, gratuitamente. rar a existencia desses criterios, como

Durante todos esses anos, os goianos tem reafirmado insistentemente os mais
foram amigos e solidarios ao pais, nas quahficados cientistas, <? mcorrer num
horas mais cruciais: nas secas, nas en- erro histdrico grave. Optar por uma
chentes e em outras adversidades que ntedida simplista, como se estivessemos
acometeram o povo brasileiro. Assim a enterrar pedras, £ imperdoavel sob
continuaremos a se-lo. Entretanto, a soli- qualquer justificativa, ho/e e amanha. E
dariedade esperada com o acidente ra- agir com consciencia e maturi-
dioativo que nos atingiu, nao foi retribui-
da na mesma medida. Mas como mani- Obrigado a comunidade cientifica de
festagao de amizade 6 atitude esponta- to"° °. "J0" ,' 4ue "e Pronf° se dispos a
nea e nao se cobra de ninguGm, cobrare- nos alu"ar- Louvamosos herois anom-
mos, isso sim, as decisoes que cabem ao mos que, com dcsprendimento e espirito
governo federal tomar. Dentre elas, a de cristao, tem nos auxiliado nessa dura
destinar recursos urgentes para Goiis, travessia.
exigidos pelo acidente de sua co- AGE — Associagao Goiana
responsabilidade. Muito ja foi gasto e je Empreiteiros
muito ainda se gastara, ate que esse paui0 Afonso Ferreira
episodio chegue ao seu ponto final. Por p .,
enquanto, Goias esta carregando nos enc- . j
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constituintes e dos governadores dos Presidente
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Sem recursos escola agrícola

pode 
reduzir número de alunos

com z e

Ortografia dos

jovens ó o
"cais" no Rio

Pmhoiral — Alcy Cavalcanti
As escolas tícnico-nprlcolas de 2"

grau ligadas íis univcrsidaücs federais do
pà(s não receheram, este ano, nenluini
recurso do Ministério d| Educação e as
que não têm convênio com o Bird (Banco
Mtmdial) nem produlem o suficiente pa-
r:i consumo e venda — como ê o caso do
Colégio Agrícola Nilo Peçanha, em Pi-
líheiral, distrito de l'ir;ii, no Esta d 0 do
Rio — passam por sérias dificuldades,
podendo ter seu número de alunos redu-
/.ido.

O Ministério alega que as univcrsidjg
des são as únicas responsáveis pelo bom
funcionamento desses colégios e. de 8Í>
até hoje. gastou em seu programa de
construção de 118 novas escolas técnico-
agrícolas c industriais CZS 1,5 bilhão.
Essa política é criticada pelos responsa-
veis pelos colégios agrícolas. Para eles, o
aperfeiçoamento das escolas jã existentes
deveria ser prioridade governamental,
ficando a construção de novas unidades
para um segundo momento.

Produção — Com apenas 18 fun-
cionários para cuidar dos animais e plan-
tações que se espalham por seus 388
hectares, o Colégio Agrícola Nilo Peça-
ilha é obrigado a lançar mão do artifício
de alunos-bolsistas, principalmente nos
fins de semana. Este é apenas um dos
problemas da eseola, que mantém muitos
de seus animais, como os porcos, cm
galpões adaptados.

— Precisaríamos ter pocilgas pró-
prias, com maternidade, creche c local de
engorda — diz a coordenadora de Ensino
e Produção, Marília da Silva Almeida. —
Na realidade, deveríamos ter a tecnologia
mais moderna para que o aluno apren-
desse o que há de mais avançado , mas
não é o que acontece.

Com 340 alunos (dos quais 40% são
de Minas Gerais e 10% de outros esta-
dos, principalmente do Pará) c 34 profes-
sores, o Nilo 1'eçanha é o maior colégio
agrícola do Estado do Rio. Consome boa
parte do que produz — arroz, feijão,
milho, aimpim. frutas e verduras, e de
180 a 400 litros de leite por dia, carne de
frango, de boi c de porco —. Manda
outra parte para as refeições da UFF
(Universidade Federai Fluminense), cm
Niterói, a que é ligada, e vende o restante
na cooperativa da escola.

Almento 20%
Aparência ou aparença 40%
Auto-falante 30%
Assesso, ascesso 40%
Acessorado 40%
Campionat(d)o 40%
Deichamos 20%
Decemos 30%
Disvantagem 30%
Economia 50%
Frustado 70%
Impecilho 40%
Insentivo 50%
Mau por mal 50%
Nescessário 50%
Preucupar 40%
Firula 30%
Previlégio 60%
Quiz 50%
Rezumem 30%
Seríssimo 80%
Substântivo 50%

Os erros

mais comuns

6 í Jji sse c uni problema seríssimo
JCj que prctiaipu muitos: no

hrazilj os alunos íi tem coincicncia da
nMtcssiSWç de escrever certo. As
vezes, uma redação lèm enuweros
erros, é um cais c é dificcl dizer se a
responsabilidade e do prolessor, da
íamilhn ou simplismenm da escola".

A rigor, esta frase não foi escrita
por nenhum estudante, mas contém
os principais erros dc grafia e alguns
gramaticais cometidos por estudantes
da 3" série do 2" grau de colégios das
Zonas Norte, Sul, Centro e Suburba-
na do Rio e foram registrados em
pelo menos metade de duas mil reda-
ções corrigidas pelo professor Ozanir
Roberti Martins.

— Os estudantes — explica ele
— não lcem ou lêem pouco e. por
isso. guiam-se pelo som das palavras
na hora de redigirem. Além disso, há
um completo desconhecimento das
normas gramaticais. Uma parte da
responsabilidade c dos professores de
Português — que indicam livros em
desacordo com interesses e idades de
seus alunos — e dos das demais
disciplinas, que só cobram o contou-
do, descuidando-se da linguagem e
da técnica dc escrever. Mas há tam-
bem o fato de que os professores não
podem dar redações por falta de
tempo para correção.

No início deste ano! Roberti pe-
diii | seus alunos dos colégios MV-I
(Tijuca e Méier), GP-I (Tijuca, Cas-
cadura e Centro). Santo Agostinho
(Leblon) e Sacré Coeur de Mario
(Copacabana) que fizessem redações
sobre os mesmos temas: parlamenta-
rismo o presidencialismo; Aiils; as
novas doenças provocadas pelo de-
senvolvimento tecnológico e a
supervalorização do "eu". Foram
consideradas também, para o levan-
lamento, algumas redações — sobre
os mesmos temas — dadas por cole-
gas seus em escolas públicas.

A fidelidade ou não ao toma
proposto, a coerência e a objetivida-
de — itens cobrados nas redações dos
vestibulares — não foram considera-
das no levantamento feito por Rober-
ti, que se ateve aos problemas de
ortografia. Não se fez o cruzamento
dos erros cometidos com a origem
sócio-econõmica dos alunos, mas
com certeza a maioria deles c cometi-

yi§§§|iii• mm&m y

Ponte precária, bom retrato dos recursos da escola

tenedora do orfanato, Sebastião é tido na
escola como marajá.

Para prosseguir com seu trabalho e
começar novos projetos, o Colégio Agrí-
cola Nilo Peçanha pediu este ano ao
Ministério da Educação CZS 25 milhões.
O dinheiro serviria para alguns novos
projetos, como fábrica de ração! bovino-
cultura de corte e piscicultura — e a
ampliação de outros, como refloresta-
mento, apicultura, fruticultura e melho-
ria da casa do estudante.

O reitor da UFF, Hildiberto Ramos
de Albuquerque Júnior, estranha a afir-
mação do secretário de ensino superior
do Ministério, llernãni Baycr. de que os
colégios vinculados a universidades fede-
rais são dc responsabilidade exclusiva das
reitorias.

— Sc não recebermos recursos espe-
cíficos para os colégios agrícolas de Pi-
nheiral e de Bom Jesus do ltabapoana —
diz o reitor da UFF — teremos que
reduzir os projetos cm execução e talvez
até mesmo o número de alunos atendi-
dos. O Ministério da Educação nos pro-
meteu ajuda e estamos esperando.

Poucas moças — Cerca de
30% dos alunos são dos municípios vi/.i-
nlios e um número bem menor ainda é de
moças. Com 16 anos, Eliene de Matos
Leite é uma dessas exceções. Sua família
mora em uma fazenda em Barra do Piraí,
onde ela pretende voltar a viver depois de
fazer o curso de Veterinária. Como boi-
sista do colégio (recebe CZS 1.470 pormês), ela trabalha na suinocultura.

Já fiz de tudo, menos capinar —
diz ela, afirmando não haver discrimina-
ç;lo no colégio.

José Oliveira Gemaquc, 22 anos,
veio do Pará, mais precisamente de Ori-
ximiná, onde a UFF tem um campus
avançado.

Muitos que vieram comigo —
conta — voltaram para casa porque não
agüentaram a distância, mas eu estou
conseguido ficar.

Voltar ao local de origem é o que
pretende também Sebastião Muniz, 18
anos, ex-aluno do orfanato Aldeia da
Criança Alegre, em Amparo, distrito de
Nova Friburgo. Com uma bolsa de CZS 3
mil mensais que recebe da fundação man-
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leitura desagradável. Por não terem
especialização em literatura infanto-
juvenil, muitos professores indicam
obras inadequadas aos interesses e
idade dc seus alunos. É difícil moti-
var um adolescente a ler autores
clássicos. Mas. nota Robert, seus
alunos de maior poder aquisitivo
leêm muitos bcst-scllers, muitas ve-
zes em inglês.

Se o adolescente lê em inglês
sem sua escola exigir, mas porque ele
se interessa, por que não lê livros em
português?

Uma falha fundamental dos pro-
fessores de disciplinas que não o
Português é, no entender de Roberti.
não descontar ponto de seus alunos
por escreverem de forma errada ou
sem pontuação.

Sc o professor tem sua parcela
de responsabilidade na questão — diz
ele — é preciso ver que, em última
instâncias o grande responsável c o
sistema escolar. Como ganha pouco,
o professor tem que trabalhar muito
e. como trabalha muito, não tem
tempo para corrigir redações.

• O ideal, para ele, seria que todas
as escolas públicas c particulares ado-
lassem o sistema de um dos colégios
onde trabalha, que contratou uma
equipe de estagiários (estudantes dos
últimos anos do curso de Português)
para a correção das redações.

da indistintamente por estudantes
das Zonas Centro. Norte, Sul e Su-
burbana.

Sete em cada IO alunos, por
exemplo, não conseguem distinguir
tem (singular) e têm (plural); 60%
usam aleatoriamente a, há e à; 20%
escrevem Brasil com i e outros 10%
com letra minúscula. Há erros de
outra natureza: quatro em cada 10
estudantes — e geralmente os melho-
res — usam abreviações em suas
redações, como n" cm vez de mime-
ro, n (por não) e p. que serve tanto
para por como para pelo ou para.

As causas dos erros cometidos
pelos alunos — jovens dos 16 aos 18
anos — são. no entender de Roberti.
basicamente duas: o desconhecimcn-
to da norma gramatical, exigida
quando muito pelo professor de Por-
tugués, c a falta de leitura, o que os
leva a escrever guiados pelo som da
palavra. Assim, muitas vezes o o e o
c da linguagem escrita são substituí-
dos por u e i.

— Em 50% das redações — diz
ele — através aparece escrito com z
c, cm 40%. atrás também vem com /..
Só posso atribuir isso a uma coisa:
falta dc leitura, falta de hábito de ver
a palavra escrita, uma vez que o som
é exatamente o mesmo.

E por que os alunos não lêem?
Para Roberti, porque consideram a
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ma agraria. Prisioneiro, a prinefpio, nao  Foios de arq'oivo

53513^! modesta, talvez como resu^^ :> j
do choque c da frustraqao provocados SB Wm % J Sodre, da bossa nova Sarney 6, no livro, o vilao da anti-rejorma Bayrna, urn dos iiumigm

| his, /<'irao 

^(Ic 

Sarney 

^ 
'

da expressao rcforma agraria- seria mais J *
uma afirmaqao da disposi^ao do governo a mfstica. Quem sabe nao scria ele tarn- TT' * -I "A verdade e que as dificuidades de ordem prestigiojquantasaudienciaslhesaprouvesse.Ee
cm realizar essa mudanga, e o dcsenvolvi- bcm 0 eleito para a grande missao de fazer jLjX""13I*0SlCl611.t/0 partidaria antecederam o pr6prio Tancredo. Di- claro que, nessas ocasioes, nao iaao Planalto para
mcnto e a etapa natural que se segue a a reforma acraria? pensava eu no santo x 

ziani respeito a propria anatomia do PMDB, apoiar a reforma agraria".
modificagao estrutural determinada pela otimismo dos noetas" J T "" partido heterogeneo que se formou para combater Cercado por todos estes adversarios e depois
reforma". (TO H3.0 a ditadura e que, a falta de uma amalgamagao de constatar que as propostas do Mirad foram

Sarnev continuou a audiencia com i Misticis_m9 A mortc de Iancre- ideologica mais consistente, acabou formando sendo paulatinamente esvaziadas ate resultarem
uma perc'unta: do c a asccnsao do senador maranhense a T~ll\ /TT^r) seus quadros a partir de interesses regionais, no Piano Nactonal de Reforma Agr3ria, anurpa-

I residencia da Repubhca nao tiraram do 13011139. O L VI ¦ * LJ ocupa^aodeespagosparoquiaisouclassistaseate <0 Por Sarney n0 dip I" de outubro de 85,Qual e cntao, a reforma que cntao prcsidente do Incra uma esperanSa v a xtxx^^t sk 
^ 

f depots de ser reescnto 12 vezes ao sabor do
senhor prctende fazer? quasc m.'stica, I ,.f. , , frente que conhegemos ou o "partido-onibus" de moyimcnto das prcssoesie contrapressoes, o autor

. , _ . . . Josd Gomes da Silva identifica a estocada . .1 . ' _ , i. . „ desistiu do governo. Foi uma solenidade mesque-A do Estatuto da Terra, presiden- "A convivencia com o espiritual, o inicial do governo Sarney no programade reforma que falou certa vez Fernando Henrique Cardoso, cfve! para ele.
te. 0 senhor votou cssa lei em 1964 e sabe retiro das longas reflexoes no veldrio e ate agraria justamente na primeira reforma do minis- na msuspeita condigao de presidente de seu dire- »Era f^ci| ^ber. qucm vencera a disputa.
em que consiste... 0 aconselhamento dos prelados poderiam tdrio, cm fevereiro de 1986, quando foram obriga- 1 reg|onal em ba0 ™ulo. 0 amplo espectro pkivio Britoabraqava \;abio Meirelles; osTerrate-

Josi Gomes da Silva sai„ da audicncia Jer transform^ 0 velho politico cons£r- *> »»»" ffite'al»
com o nome do novo m.n.steno aprovado vador no ungido para real.zar mudan?as renam ele.?oes em novembro. Alves e Oswaido Linia Filho, para ficarmos ape- paiavra de conforto. '
por Sarney e nao esquece que 

"houve no Brasil. Ao espelhar-se em Tancredo, uOs novos ministros aparecem com as fences nas nas comparagoes relativas a questao agraria." 0 deputado Ayrton Soares perguntou-me se o
ainda tempo de olhar para fora e ver na perspectiva da eternidade (era o tipo de Sarney. Em lugar do combativo e progressista Bossa Nova—Outrosetorbombardeado piano tiriK'a ficado bom. Erigoli um palavrao".aqucla impressionante perspectiva de po- de coisas em que pensavamos naqucles Fernando Lyra, Sarney soube pin?ar para a pasta pei0 autor e o que ele chama de circuito pula'cjn- Convencido de que era impossivel fazer a
der que Niemeyer arrumou para o gabine- dias lugubrcs de Brasilia), nada mais natu- da Justiqa, com Paulo Brossard, o que o PMDB ,J0 intimidade de Sarney ja era bastante rcforma agraria "a partir de um patamar juridico-
te da Presidencia da Republica, a partir ral do que o senador do PDS, que fora de ''nha de mais conservador; ainda dentro do definida e completamcnte anti-reforma. Alem de opcracional inferior ao que existia em novembro
do canto direito do 3° andar do Palacio do trabuco a cinta a reuniao de seu partido, PMDB, Sarney buscou a dedo, para o Ministerio Celio Borja, que funcionava como seu assessor de 1964 , Josd Gomes da Silva pediu as contas e
Planalto". Era uma epoca em que o autor desse tambem um adeus ao passado da Agricultura, um governador populista que pessoal, privavam da intimidade palaciana scu ex- foi dedicar-se a campanha pela reforma. de que
alimentava ilusoes sobre a Nova Republi- cntrasse, Brasil adentro, no campo dos nu"c,a morrfra d,e Pela reforma' Esta companheiro da antiga bossa-nova da UDN,go- hvm - ,que serS lanqado amanha em^Sao
r<i p r> CP., n jL, n(,n,|M;nnj Mc l | l a ' tQt„ substitui?ao tirou do Mirad todo o vigoroso apoio berto de Abreu Sodre, posteriormente feito clian- 1 aul° e tc.rqa-teira em brasuia — e o mais novoca e o seu novo comandante numa dtmen- pcqucn.nos dos sem-trabalho, sem-teto instituciona| e politico que Ihe davam Pedro celer muito ligado aos fazendeiros de cafe da round. Agora, as esperanqas estao depositadas
sao que revela noutro trecho do ivro. e sem-letras e, agora, tambem, dos sem- Simon e sua equipe. Dai por diante, foi muito facil Sociedade Rural Brasilcira e ele mesmo um deles. nos parlamentarcs."No caso particular de Sarney, eu tcrra ver a coisa desmoronar diante da perplexidade de Pa™ completer o cerco, Sarney nao conseguia 0 balango final dessa nova disputa a ter
que apenas o vira, de relance, um par de 0 autor faz hoje uma sincera auto- Nelson Ribeiro, um politico que nao dispunha de escondcr sua admiraqao por Flfivio Brito, o presi- lu8^r "o novo cenario do Congresso Constjtuinte
vezes no Congresso e com ele tivera critica desta csperanca. sustentaflo polfticafnem demandato, como Lyra dente da Conlederagao Nacional da Agricultura. - a quiai, c?rmm^e^o t^^^cn^s^
rinup afrnnvprci Hp IS minntnc nnr » a a u • - nn Simon seu ex-companheiro de jornadas conservadoras scmpre — ira sinaiizarquem anaava com a razap.

1 
" ,, minutos Por oca" Ainda hoje, nao consigo encontrar Simon. no Sfenado. Flavio Brito era um frequentador os "evangelicos , que esperam sempre. "os com-siuo aa nossa escoina para o Incra nada mais alem disso quando algum duro Mas as criticas do autor nao se restringem a assiduo do Palacio do Planalto durante os debates batentes". que anseiam ir as praqas publicas, on

estava enxergando agora no _prcsidente me interpela a respeito de como consegui Sarney. Ele nao esquece a rcsponsabilidade do do scuundo scmestre de 1985 e conseguia para si aqueles que ja propoem enterrar a questao agrdria
figura taciturna, devota, caminhando para embarcar nessa grande frustraqao". PMDB no bombardeio contra a reforma agraria. ou para scus scguidorcsTerratcncntes (pessoas de brasilcira no branco da cal... (R.B.)

IConcurso 

para os Correios * 2° grau * CZ$ 35 mil
Otima opoftunidadc para jovens de 18 a 28 anos. Concurso para Administrate) Postal. 2° grau completo. Curso, com tudo pago, em Brasilia. No final.
empreRO garantido nos Correios com salSrio de CZ$ 35 mil. Curso intensivo e apostilas para esse concurso na Degrau cultural: Pra?a Mahatma Gandhi. 2/2
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Seeisto que voce procura quando vaialugarumimovetfale mercado imobiliario, e com escritorios no Rio de Janeiro, Sao O'STifirri pcfacom a Julio Bogoricin Administradora. Uma empresa liga- Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegree Brasi'lia, so pode lojuclll 
Laid 

0
da a um grupo com mais de 25 anos de experiencia no  oferecer o melhor para voce em materia de imoveis. |T | por dGXltrO d.£lS COiSd^S,

tem ideias. |w

| TODOS OS SABADOS NO JORNAL DO BRASIL ^

juoo BOGORscsssa administradora u
RJ - Tel.: (021) 292 1122 - Ramais 233/234 • SP • Tel.: (011) 258-9333.
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José Gomes da
Silva não poupa
Sarney, a quem
acusa de afinar
com o grupo do
Planalto que
sempre foi
contra a reforma

Jbivro acusa oarn

e louva Leônidas

na Reforma Agrária

SÃO 
PAULO — A Nova República,

o PMDB. o presidente José Sarney,
seus amigos Célio Borja, Abreu

Sodré e Flávio Brito e seus ministros
Paulo Brossard e Ruhcm Baynia Denys
terão um bom motivo para irritar-se ama-
nhã, quando o agrônomo, fazendeiro e
ex-presidente do Incra, José Gomes da
Silva, lançará o livro Caindo por terra, em
que revela os bastidores da briga que se
arrasta, desde a morte de Taneredo Ne-
ves, entre adversários e defensores da
reforma agrária.

Em compensação, saem-se bem, nas
lembranças do ex-presidente do Incra, o
chefe do SN1. general Ivan de Souza
Mendes, e os demais ministros militares,
com destaque para o general Lcónidas
Pires Gonçalves, do Exército, que chegou
a se empenhar pessoalmente contra a
extinção do Ministério da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário e costumava
brincar com o antigo ministro Nelson
Ribeiro:

Ministro, o senhor vai realizar a
sua reforma agrária, mas saiba que nos
tem dado muito trabalho.

O livro não poupa, porém, o presiden-
te Sarney. "Com o trauma da morte de
Taneredo, assumiu a presidência da Re-
pública o ex-presidente do partido político
que sempre se opusera a quaisquer mu-
danças no Brasil, principalmente a refor-
ma agrária. Prisioneiro, a princípio, não
apenas do destino, mas de um programa e
sobretudo de uma equipe (o ministério
formado por Taneredo), Sarney, político
velho, não teve pressa. Tratou de ganhar
a confiança da população, foi paciente
com os ministros de Taneredo, gentil com
a viúva e cordato com os militares."

Amanuense — José Gomes da Silva
conta, no livro, sua primeira conversa
com Sarney. no dia 8 de abril de 1985,
quando foi convidado para a presidência
do Incra, cargo para o qual havia sido
escolhido por Taneredo Neves. "Nessa
ocasião, a pretensão da equipe que se
formava ao redor de Nelson Ribeiro era
bastante modesta, talvez como resultado
do choque e da frustração provocados• 'Ia morte de Taneredo Neves. Falava-se

airamente cm siglas como àquela Meaf
{mistério de Assuntos Fundiários) e
.nbém de um Ministério da Terra, mas

i.inguém tivera a ousadia de propor, expli-
citamente, algo como a inscrição de refor-
ma agrária no título do novo organismo
que se cogitava."

O autor recorda que, 
"numa 

papeleta
de memorando, Sarney tinha escrito, a
tinta, com sua boa letra de amanuense,
três opções de nomes para o novo minis-
tério".

"Dei-lhe minhas razões para a prefe-
rência por Ministério da Reforma e do
Desenvolvimento Agrário: a disposição
da expressão "reforma agrária" seria mais
uma afirmação da disposição do governo
em realizar essa mudança, e o desenvolvi-
mento é a etapa natural que se segue à
modificação estrutural determinada pela
reforma".

Sarney continuou a audiência com
uma pergunta:

Qual é, então, a reforma que o
senhor pretende fazer?

A do Estatuto da Terra, presiden-
te. O senhor votou essa lei em 1964 e sabe
em que consiste...

José Gomes da Silva saiu da audiência
com o nome do novo ministério aprovado
por Sarney e não esquece que 

"houve
ainda tempo de olhar para fora e ver
aquela impressionante perspectiva de po-der que Niemeyer arrumou para o gabine-
te da Presidência da República, a partir
do canto direito do 3o andar do Palácio do
Planalto". Era uma época em que o autor
alimentava ilusões sobre a Nova Repúbli-
ca e o seu novo comandante numa dimen-
são que revela noutro trecho do livro.

"No caso particular de Sarney, eu —
que apenas o vira, de relance, um par de
vezes no Congresso e com ele tivera
aquela conversa de 15 minutos por oca-
sião da nossa escolha para o Incra —
estava enxergando agora no presidente a
figura taciturna, devota, caminhando para

Fotos de arquivo

Leônidas, vo. Sodré, da "bossa nova Sarney é, no livro, o vilão da anti-reformaavor ma, um inimigos

íris, feição de Sarney Borja, ria retaguarda

Ex-presidente

do Incra não

poupa 
o PMDB

José Gomes da Silva identifica a estocada
inicial do governo Sarney no programa de reforma
agrária justamente na primeira reforma do minis-
tério, cm fevereiro de 1986, quando foram obriga-
dos a desincompatibilizar os ministros que concor-
reriam às eleições em novembro.

"Os novos ministros aparecem com as feições
de Sarney. Em lugar do combativo e progressista
Fernando Lyra, Sarney soube pinçar para a pasta
da Justiça, com Paulo Brossard, o que o PMDB
tinha de mais conservador; ainda dentro do
PMDB, Sarney buscou a dedo, para o Ministério
da Agricultura, um governador populista que
nunca morrera de amores pela reforma. Esta
substituição tirou do Mirad todo o vigoroso apoio
institucional e político que lhe davam Pedro
Simon e sua equipe. Daí por diante, foi muito fácil
ver a coisa desmoronar diante da perplexidade de
Nelson Ribeiro, um político que não dispunha de
sustentação política nem de mandato, como Lyra
ou Simon."

Mas as críticas do autor não se restringem a
Sarney. Ele não esquece a responsabilidade do
PMDB no bombardeio contra a reforma agrária.

Ivan Mendes, do SNI, elogiado

a mística. Quem sabe não seria ele tam-
bem o eleito para a grande missão de fazer
a reforma agrária? — pensava eu no santo
otimismo dos poetas".

Misticismo — A morte de Tancre-
do e a ascensão do senador maranhense à
Presidência da República não tiraram do
então presidente do Incra uma esperança
quase mística.

"A convivência com o espiritual, o
retiro das longas reflexões no velório e até
o aconselhamento dos prelados poderiam
ter transformado o velho político conser-
vador no ungido para realizar mudanças
no Brasil. Ao espelhar-se em Taneredo,
na perspectiva da eternidade (era o tipo
de coisas em que pensávamos naqueles
dias lúgubrcs de Brasília), nada mais natu-
ral do que o senador do PDS, que fora de
trabuco à cinta à reunião de seu partido,
desse também um adeus ao passado e
entrasse, Brasil adentro, no campo dos
pequeninos, dos "sem-trabalho, sem-teto
e sem-letras" e, agora, também, dos sem-
terra".

O autor faz hoje uma sincera auto-
critica desta esperança.

"Ainda hoje, não consigo encontrar
nada mais além disso quando algum duro
me interpela a respeito de como consegui
embarcar nessa grande frustração".

Brossard, denunciadono com.
"A verdade é que as dificuldades de ordem

partidária antecederam o próprio Taneredo. Di-
ziam respeito à própria anatomia do PMDB, o
partido heterogêneo que se formou para combater
a ditadura e que, à falta de uma amalgamaçáo
ideológica mais consistente, acabou formando
seus quadros a partir de interesses regionais,
ocupação de espaços paroquiais ou classistas e até
simples processo de exclusão. 0 resultado foi a
frente que conheçemos ou o "partido-ônibus" de
que falou certa vez Fernando Henrique Cardoso,
na insuspeita condição de presidente de seu dire-
tório regional em São Paulo. O amplo espectro
político, que assim se aglutinou, acabou reunindo
posições tão díspares como Roberto Cardoso
Alves e Oswaldo Lima Filho, para ficarmos ape-
nas nas comparações relativas à questão agrária."

Bossa Nova—Outro setor bombardeado
pelo autor é o que ele chama de circuito pulada-
no. "A intimidade de Sarney já era bastante
definida e completamente anti-reforma. Além de
Célio Borja, que funcionava como seu assessor
pessoal, privavam da intimidade palaciana seu ex-
companheiro da antiga bossa-hova da UDN, Ro-
berto de Abreu Sodré, posteriormente feito chan-
celer muito ligado aos fazendeiros de café da
Sociedade Rural Brasileira e ele mesmo um deles.
Para completar o cerco, Sarney não conseguia
esconder sua admiração por Flávio Brito, o presi-
dente da Confederação Nacional da Agricultura,
seu ex-companheiro de jornadas conservadoras
no Senado. Flávio Brito era um freqüentador
assíduo do Palácio do Planalto durante os debates
do segundo semestre de 1985 e conseguia para si
ou para seus seguidores Terratcnentes (pessoas de

prestígio) quantas audiências lhes aprouvesse. E é
claro que, nessas ocasiões, não ia ao Planalto para
apoiar a reforma agrária".

Cercado por todos estes adversários e depois
de constatar que as propostas do Mirad foram
sendo paulatinamente esvaziadas até resultarem
no Plano Nacional de Reforma Agrária, anuncia-
do por Sarney no dia 10 de outubro de 1985,
depois de ser reescrito 12 vezes ao sabor dn
movimento das pressões e contrapressões, o uutor
desistiu do governo. Foi uma solenidade inesque-
cível para ele."Era fácil saber quem vencera a disputa.
Flávio Brito abraçava Fábio Meirelles; osTerrate-
nentes vibravam; dom Luciano Mendes de Almei-
da, secretário-geral da CNBB, lançou-me uma
palavra de conforto.

O deputado Ayrton Soares perguntou-me se o
plano tinha ficado bom. Engoli um palavrão".

Convencido de que era impossível fazer a
reforma agrária "a partir de um patamar jurídico-
operacional inferior ao que existia em novembro
de 1964", José Gomes da Silva pediu as contas e
foi dedicar-se à campanha pela reforma, de que
seu livro — que será lançado amanhã em São
Paulo e terça-feira em Brasília — é o mais novo
round. Agora, as esperanças estão depositadas
nos parlamentares."O balanço final dessa nova disputa a ter
lugar no novo cenário do Congresso Constituinte
— à qual, certamente, não faltarão as crises de
sempre — irá sinalizar quem andava com a razão:
os "evangélicos", que esperam sempre, "os cóm-
batentes", que anseiam ir às praças públicas,' ou
aqueles que já propõem enterrar a questão agrária
brasileira no branco da cal..." (R.B.)

Concurso para os Correios * 2° grau * CZ$ 35 mil
Ótima oportunidade para jovens de 18 a 28 anos. Concurso para Administração Postal. 2o grau completo. Curso, com tudo pago, em Brasília. No final,
emprego garantido nos Correios com salário de CZ$ 35 mil. Curso intensivo e apostilas para esse concurso na Degrau cultural: Praça Mahatma Gandhi, 2tl
andar * timlàndia (220-5/15 * 220-7235).

CONFIABILIDADE

Se é isto que você procura quando vai alugar um imóvel, fale
com a Júlio Bogoricin Administradora. Uma empresa liga-
da a um grupo com mais de 25 anos de experiência no

mercado imobiliário, e com escritórios no Rio de Janeiro, São
Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Brasília, só pode

oferecer o melhor para você em matéria de imóveis.
Quem está

por dentro das coisas,

tem idéias.
TODOS OS SÁBADOS NO JORNAL DO BRASIL

JUUO BGGORSGN ADMINISTRADORA
RJ ¦ Tel.: (021) 292-1122 - Ramais 233/234 • SP • Tel.: (011) 258-9333
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ATÉ QUARTA-F)EIRÀ COBRIMOS; i
TODAS AS OFERTAS DE F06&ES:
E FREEZERS A\ÜNCÍAt)OS
PELA CONCORRÊNCIA

^Intensivo para o concurso da Justiça"
A Oejfau Cultural está formando nova turma Intensiva especiais pa»a o concurso da justiça (ffemeo Judiciário. Comissário de Menores Assistente Social)lodM is disciplinai Vi|as limiladas Equice de alto (ilvfl; lnlinma(dcs a matriculai: Puta Vahalma (iarijhi, ?/2> andai •Clniltndla (?20-57 li' !}Q-11 Jil ' Mínr (Rua Oiíenid Sapucaia. 9 ' St fiaralol.ena so e

Roupas de todos os tipos o tamanhos até o n.° 62. As ca-
misas esporte vâo ató o n." 10 o as camisas sociais e pi-
jamas tèm mangas mais compridas de até 70cm e com
mais cintura. Cuocas anti-alórgicas do tecido ou malha,
também com as pernas mais longas. Ceroulas de tecido,
malha, flanela, lü e de helanca. Robes de chambre, rou-„
pões e suspensórios. jj

(A CRÉDITO
4 VEZES 1

JORNAL DO BRASIL

Cidade

TROCA DE PRODUTOENTREGA E
. •>; MONTAGEM GRÁTIS

Garantimos entrega
grátis e rápida em

qualquer lugar do Brasil
««*» onde nouver loja Arapuã.

E também a montagem gratuita
de móveis, feitas por técnicos
especializados.

, SERVIÇO DE

t 

ORIENTAÇÃO AO
CLIENTE

Disque 222-8112 e
fale diretamente com o S0C
(Serviço de Orientação

ao Cliente).
Ti ramo.; suas dúvidas quanto à

garantia, assistência técnica, trocas, ele.

'4 CRÉDITO IMEDIATO
Se preferir, você

escolhe a prestação mais
f hm conveniente e pronto. Seu¦ crédito é aprovado no ato.

E se você for mulher, mesmo sem renda
própria, também tem crédito na
Arapuã.

f ArapuS não dá
«iP®"31»um 011 dois dias:
damos até 7 dias após a

f fea data da nota fiscal para:>&M você trocar, sem explicar
nada, qualquer produto comprado
(desde que não seja usado
indevidamente).

MELHOR PREÇO
GARANTIDO

•üü Nesta 2? feira,
garantimos preço menor do
que qualquer oferta anunciada em
jornal peta concorrência.

FOGÃO GERAL
PRESTÍGIO
0 único com abertura lateral
na porta do forno e grelha
móvel. Mesa em aço inox.
Tampa de vidro temperado.
Acendimento automatico.
Luz no forno. Garantia Geral
de 1 ano.

A vista

TV A CORES SHARP 20"
Tela vertical de 51 cm,
equipada com estabilizador
de voltagem. Garantia
Sharp de 1 ano.

LAVADORA WHITE
WESTINGHOUSE

Capacidade para 6 Kg de roupa.
5 programas de lavagem.
Centrifugação acelerada. A maior
e mais moderna lavadora. Garantia
White Westinghouse de 1 ano.

VÍDEO GAME DACTAR
Acompanha 2 alavancas
de controle.
A vista

COZINHA TODESCHINI AS OFERTAS NAO SAO VALIDAS PARA COMPRAS COM
CARTÕES DE CRÉDITO.

ARMARIO SIMPLES

358 laias, a mor da Brasil.ARMARIO DUPLO

ARMARIO TRIPLO

PANELEIRO SIMPLES

[k"vi^fJSABED£BOLA
^ X#: MATA NO PEITO

E ROÍA MACIO. O menor prrce dito efeitoJORNAL DO HHASH.

JORNAL DO BRASIL Nacional domingo, 8/11/87 ? 1" caderno a 15

m

DOG

Roupas de todos os tipos o tamanhos at6 o n.° 62, As ca¬
misas esporte vflo atb o n." 10 e as camisas socials e pi-
jamas tem mangas mais cornpridas de at6 70cm e com
mais cintura. Cuocas anti-al6rgicas de tecido ou malha,
tamb6m com as pernas mais longas. Ceroulas de tecido,
malha, flanola. It* e de helanca. Robes de chambre, rou-a
pOes e suspens6rios.

«
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JJFF guar da 5 mil amostras do solo submarino

Sidney Mi'llo (iucr intensijicor ^i>e^iiiso .*1 ^
•V •. .... | qui. oostura (lur.init pre-natal, gjzem, aniosira c enviada ;io Banco National 9c Amostras ~ j i i

atribuida aos bebes logo que cles nas- por cxcmplo, a quantos partos ja loi cadastral! nuni rcgistro armazenado cm computadbr ~~ prescntc c a chavc para sc conhcccr o apgir a fundo do mar propriahicntc dltof a .? ou 4
ceni e que estabelcee suas condjjepes de siibrnctida, se usa drogas, se tcm doen- Pesquisadorcs que fazem tescs de mcstrado em univcr- passsttlo. diz Sidney Melo. Unia amostra do fundo do quilomctros dc profuadidadc).
saude qas hereilitarias. se e fumante, hiper- sidades brasileiras ou qualqucr instituiqiio de pesquisa n,ar- '10ic a dezenas de mctros dc proftuulidadc, pode O recolhimenio de amostras e fcito dc dois

Cstc 1 o trabalho que vcm sendo lL'ns11 011 diaffitica. podem rccorrer ao banco para laminar qualqucr uma indica.r 'lue :| havil un,il PB ha milh|t dc anol mo#-0 navi() Podc !ln?ar u,ffi Pc(lucna dra8a- 1ue c
desenvolvido ha dois anos pclo grupo - Com isso podemos ealeular os 4gggs. 5 mil amostras. quando 0 nfffl do mar era mais raso. Se all haviS arrastada para eolher amostras dfareia pedras e lama
de nesouis'i em encenlviria bioniediea nossivcis nivcis dc asfixia do feto ou ~ Com ISSH eeonomizamos divisas — cxplica 8™nde concentraqao de materia organica (rcstos de do fundo ou pode lanqar uma sonda cm forma dc lubo,
d i I'niversid ide l-eder il de S inta Ci uu iluuer nrobiema one i nv'ie tenlvi Skl,K'-v Ma,os Mcl°- chcfc do dcpartamcnto dc geolo- animals e vegetais, formando uma substantia prcta) chamada tcstcmunluulor porMvidadc. 0 um compri-
I inJlHIcsM cm f•i^ dc tcsle dc O S i ^ ^ lia do LaBemar* A universidadc ou pesquisador nao aquc a pode ser uma area geradora dc Icnqois de do cano de metal revestido dc PVC. com um pesoanna e que ja cstaem last dc teste de Uuando se lala cm asftxiu, c prccisB ^ mandar outro navjo 

'J, 
pomo do petrdleo. numa cxtrcmidade, que desce vcrticalmentc e sc enter-

bebl Istar enrohdo ioamtoImbil? °Cf"i 
^ 

Colhl l!ul,ri' amostra; ele lamina 8 rcgi6cs da Plataforma continental, no sul do ra 1,0 fu.nd" do mar- 9Pand| Mxadt? de vol,aser patentcaao para prouuqaoem esca u uiroi.tc o no corctao umotll cadastro do banco de dados, verifica sc j;i existe uma Brasil ondc as sondas e dramas lancadas nclos navios nav'° ele ,raz unl;l sc<-'ao |Jldrlca d;is c;imad"s dela comercial. A simulagao do parto aos eal mas s.m qualqucr problema que amostra daquelc local que qucr estudar c faz o pedido. "2 ram bolsoeslla Isdta? ™ mc o c en scdimentos por ondc pcnctrou. Assim colhem-sc fatiassete meses de grav.dez e fe.ta com determine a diminuoo da circulate 0 banco guarda amostras de arcia, lama c sedi- ' esde ?reiind do fundo do oceano com a,d scis mclros dc comPri"
uso de um indutor, a ocitietna, hormo- sangmnea da mac. O sanguc dcla e memos do fundo do oceano Atlantico Sul e da platafor- I , 

dc Jama pqdem indicar mcnl(,
mogue as mulhercs comcqam a secre- vida do bebe — lembra o professor ma continental do Brasil. locaisonue existcm lagoas, quanclnla p atatorma conti- Comcssasinforma^es.oLagcmarpodeprcparar
tar pela neuroliipofise horas antes do Walter Celso. Alcm dc scrvir para o conhccimento cicntifico, ncntal a'nd|nao cstava submersa (a plataforma conti- 0 prjmcjro mapU genldgico do Brasil c das areas
parto e que provoea as contraijoes NoS testes realizados ate agora, mostrando a evoluqao do oceano ao longo dc eras ncntal e; uma espccic de patamar raso, de largura occanicas adjacentes (antcriormcnte sii havia mapas
uterinas, dilatagao da pelvis eexpulsao fndicc dc Apuar adotado mundi'al- geologicas, as amostras sao csscnciais para indicar variavel, cnvolvendo os continentes. Ali a profundida- geoldgicos do contincntc) "Dcsse modo, a univcrsida-
do fcto. mente desdc 1953 para medir a vitali- areas potenciais para a exploraqao de petrdleo, por de nao passa de 200 metros. Onde a plataforma de proporciana as informaqocs basicas para os erupos

— A aplicaqao dcsse hormonio e; dade das crianps no momento cm que exemplo, na plataforma continental. continental terminal o solo despcnca num abismo ate interessados no levantamento dos rccursos minerals."
feita dc forma controlada, acompanha- nascem — foi previsto com acerto de

aSiCffl SrElrr^c^Lhor Dentes que tubaroes perdem dao origem as jazidas
desenvoivemos um equipamento. tam- do a medida que aperfeiqoamos os Na superficic dos contincntes, o homcm tcm que j* ncstccampo. Ou seja, um pais tcm que demonstrar umhem computadorizado, que apnea aparelhos". diz o professor, que faz cavar fundo para encontrar as jazidas de niincrios. mas ~f~T- nivel mfnimo de pesquisa para podcr requcrer aociticina na medida exataic necessaria parte do grupo de engenharia biomedi- no fundo do oceano ele so vaiter que passar uma draga cxploraew) de uma ;irca do fundo do occano. "Os
para provocar as contraqoei, scm pro- ca da UFSC desdc que foi criado, em e eolher. Ao longo das cncostas das cordilheiras que Estados Unidosja idcntificaram grandes jazidas no mar
vocar 0i parto—cxplica o engenheiro 1974. 0 projeto do simulador c existcm no fundo do occano, a mais dc 3 quilometros ——- do Uavai e a India ja dclimintou uma rica area do
cletronico Walter Cclso dc Lima. 46 software (nmrrama de computador) de profundidade, existcm campos dc nodulos de mine-  occano Indico para comwar a exploraqaojf, expliCa
anos. chcfe da equipc de engenheiros foi financiado pel" Fundo de Incentivo rais como mangancs, cobalto, niquel e venadio, so * ==-=. ¦ Sidney Mclo.
medicos responsavci pclo projeto. a Pesquisa Cicntilica (l-'ipec) do Banco csperando para sercm rceolhidos. , <jQW^ar" 

- — As pesquisas do Brasil limitam-sl a algumas
Simulaeao Para ser subme- do Brasil. que liberou CZ$ 2 milhocs. Essas bolas de minerio se formam cm torno dc ° sondagens pioneiras que indicam que no Atlantico Sul

. .. hikiJnitoSi A universidadc cntrou cod CZS 1.3 umu ^™cnte»' crescendo exatamcntc como perolas e podc haver concentracocs de sullitos c nodulos mctali-
ld ^ f Ldf? uraoardho miJhao. aIraves dc ™ Proccsso de atr»5ao '"n.ca (ions sao os cos ao longo de uma fenda oceanica que atravessa onuma maca. t ngaua a um aparemo. atomos dos clemcntos que perdem um eletron e ficam j fumln do Atlflntico m Hl^Slvirinr --na R-.hhchamado tococardiografo, que mede a Empresas prtyadas ja se mtercssa- carregados dc clctricidade). A scmcntc que vai dar —j* ——a /.

pressao uferina e a frequeroiacardjaca ram pela obtenqao do protdtipo, mas origem ao nddulo sao geralmcnte os dentes que os -- 7- - /» Atualmcnte, ha pouco interesse na Hploragao
fetal. Quando 0 feto c pressionado grupo da engenharia biomedica aguar- tubaroes perdem e fragmentos de conchas encontrados 1essas jazidas submarinas porque ainda e mais barato
pelas contra^oes, procura mais oxige- da 0 patenteamcnto. O projeto tam- no fundo do oceano. cxplorar as minas terrcstrcs.
nio e. como ainda nao rcspira, precisa bem ja foi apresentado ao Medical Nas rcgiocs nuus profundas, ondc os scdimentos —• -tr A medio e longo prazo, entretanto, os campos de
obte-lo atraves do sanuue da mac. Isso College-of Georgia, dos Estados Uni- v!ndos d?s ^ntmentes nao perturbam 0 cqu.libr.o, os nodulos metal.coiconstituem uma rescrva mineral para

, b . !, , c ,. atomos dos minerals dissolvidos na area vao aderindo ,,w 0 futuro. Quando 0 Brasil resolver iniciar o levanta-faz com que aumentcm os atimcntis d0s, c a Universidadc de Santiago de aos dentcs perdidos dos tubaroes, formando camadas mento sistcmatico das jazidas do Atlantico Sul, edo seu coragao. exatamente como Compostela, Espanha, instituted^ que suecssivas ao longo dos seculos, ate criarem verdadei- Ha uma convenqao internacional, assinada pelo provavel que 0 LaboratonO de Geologia Marinha daocorrera no parto. dois mcses depois. se intcrcssaram por scu dcscnvolvi- ras crostras de bolas de minerio cobrindo o fundo do Brasil, que da direito de exploraqao desscs nodulos UFFseja 0 escolhido para trabalhar no projeto, devido
Os dados sobre pressao utcrina mento, para depois transferir a tecno- oceano como um tapcte. mctalicos as naqoes que tiverem pesquisas adiantadas a suas pesquisas pioneiras. (J.L.C.)

freqiiencia cardtaca sao transportados, logia as indiistrias de seus paises.
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CHAMMNHE PARATODOS

IRV DM I recentemente Ruo I
dejiossa 

glegria, 
com muito SOM^ a

I SOM. Venha brindar conosco a vltoria do 1
mmm I otimismo, e aproveite para conferir i

j flR ¦ a 
gualidade 

dos equipamentos 
^^

% T6ca dfscoseeJt-Dr!vo&contrQtese«orna3. |Hecavcr com 1?memonds,165 Wdtts, y
J* mm AM.'FMcomsetetofparagrava<^odigital.
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Aaona \ O sistema Modular ESOTECH permite que voce realize com economia o sonho maximo de sua |
\f \ sensibilidade.acustica. Uma economia que se desenha.modulo por modulo para quem nao dispoe |

BBJPj \ de recursos para adquirir tudo de uma vez. 0
Por isso, comece agora o seu mais seguroinvestimento com ESOTECH a caminho de sua mais sofisticada |

^HHpr Configuracao. E chegue quando quiser ao mais completo Sistema de Audio de todos os |
NATAL NATAL y. tempos. A t ,} «
Riode Janeiro/Santos/Buenos Aires/P.Del Rio de Janeiro/Santos/Buenos Aires/Santos I t-,~"" • • •="V pVirt M-m 11 . JHIt j PG'lUJ'ii|i ¦ H'ti'::i.uu nTOi ——mSgl 3Este/Angra dos Reis/Santos/Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. De 18 a 27/12. ^ 1 jEj , —. - fSM—1 v.fl . i
De 15 a 27/12. A partir de US$ 1.050,* A partir de US$ 610/ tl W W C J ¦. ,| 

|
REVEILLON I /'\ P-ll Stereo Control Preamplifier T-IIAM/FM Quartz-Lock Synthesized Tuner wiii>iviiwii<i n ijipj J" JREVEILLON D- Iann;m/Annr» Dolo/D Hoi Pcto Ultrasonic Filter - Infrasonic Filter — Tone De- Sintonia digital com sintetizador de freqiiencia pu uHxt3v~Y 0

mn llnoiro/QaluaHnr/Rt.flnnc Airoc RtO de JS?eir?/A"9ra.gg? Este h '#4 feat - Cartridge Selector de (Celetor de Cop- 0 quartzokmo-Tunina: 14 memories para wk I r^POl>CP H
eilSiS.msI?!!?'SSKSli n?oiMo^na/ni j sulasjcomduasposicoes: MMJ"MovingMag- emusorai FMe AM - Display digital de sin- C [jSantos/Fhode Janeiro. De 27/12 8 09/01. De 27/12 a 07/01. A partir de US$ 930, net) eMC ("Moving Coil") —fcn'radas phono tonia Output Control: soidaide audio com ajus- ; ^ «A partir de U5$ 1.345, TCDDA CHPn comcontatosbanhadosaouro— Rec-Seledor tede nivel.I tnnA UU rUUU RP-II High Precision Record Player - Entradas para 2 gravadore*, DAD/Aux H
PADIPP Rio de Janeiro/Rio Grande/Buenos Aires Toca-dijcos "Belt-Drive" dealevadaprecisao Tuner. I WfffWKpii.p, i- I j m

_ _ Montevideo/Puerto Madryn/Punta Arenas ealtacapacidadederesolu?ao-Bra?oreti.   HRio de Janeiro/Salvador/Fortaleza/Curacao NaveaacSo Delos canais/B.Garibaldi lineodebaixcrmassa, jusjjensao"Gimball", .wn-jj «rcgOcho Rios/Nassau/Miami/St.Thomas Ushuaia/Buenos Aires/Rio Grande/Santos com ajustej de yTAe Overhang .Capsula :-zX joO^Qo~ »
Rio de Janeiro. De07 a 29/01. J*SVfi±% MK gfe M ' I06/02. A partir de US$3,410. A partir de US$ 1.530, j-^qy--• ¦"af '" D-ll 3-H.odSi.r.oCol.h. Dtck H¦ (j

HSirsI' - * ( \ HA-II DC Acliv* Smvo loop High Pttwtr produtoo e op'gomentofc Logic Control WK j-MmmmminMl'4 f
v . « , / KX, , - - ' 1 Amplifier Siitemo Dolby B e C de reducoo de ru.do KB £; ; V

Y >'>¦¦ ttf 4 a •>* % / t y< 'A'> ¦¦" •¦'''•' Potenciodin6micode740w(40ohm$)-Adi- Contodorfluoreicente Real Time de tempo de ¦ MMmm »
«e Servo Loop (ASL): circuitosamplificadores grovo?6o — VUslluorescentes — Auto- Ploy !' HHHHHH fcde reolimentacaootivo — Elevodacopacido« — Auto-Rew — Music Scan programdvel - Te- [ o* E•-' AC-II Audio Accessory Case de de corrente - Estogiode soido comtransis- da Monitor - Controle de nivel de sa.da - JMBBmma—mmi. A:Y:" -""I Goveto paro guardor fitas e ocess-irios. tores de alto velocidade-VUS profissionaisdo Ajustes para fitas tipo metal, cromo e normal j -- w ¦' f. B:,;.^4 ^ ;i:r altaprecisdocomleituradiretoem Wotts RMS. — Controle Bios Fine. M

I USADOS EXCLUSIVO SEGURASOM EXCLUSIVA GARANTIA ADICIONAI S
NORDESTE '¦ wsS^IkIISs O exclu^ivo seguro que so a Veigo Som oferece. Seu 30 dios a mois, olem da gorontia dos tiibncos em som H

Ewassesaiaam. Baissiastt£Kfi®sr. I JSSSSL •Hb.ate#**" iApartirde US$ 1.165,* 13/02. A partir de US$ 1.010.* | EXIJA SEU CERIIFICAOO! e/ou forto. mceridio, raio etc.. EXIJA5UA APOLICE! pro voce. EXIJA SEU CERTIFICAOO g

VtSmtr* Wod^JaiwiroMnora dos Reis/^Ios Aires I DEU DEFEITO? CHAME O SPAG! «/f|^S a J oeA^MeKiT?^ 1
R,ode Janeiro/Santos/Buenos Aires |a"^'%e^ De 13 8 22/02' | Spog^6 o Somco de Pronto Assistencia com Goron.io VtlUA^UI^ SrmflTAnA HMontevideo/Anara dos Reis/Salvador/Riode A partir ae Ut>5> 7oU, criodo pela V^iga Som para consefiar oporelho de som W ESPECIAUZADA

A partir de6US^ 1.085/03 Ri^^ Janeiro/Angra dos Reis/P.Del Este B 
v,d°°9ame 

CENTRALTECNtCA: CENTRO: Ruo da Quiiando, 30 • 5° ondar Gr.^02 • Tel.: PBX 221-1525 |
ARRIVEDERCI • Ruo Ubaldinodo Amaral, 80/A- TIJUCA: Ruo Ba-aodeMesquila,206-A • Tel.: PBX248-0992 !'
Rio de Janeiro/Santos/Buenos Aires/Santos De 22/02 a 03/03. A partir de US$ 670, 252-8587-242-2190- 242-9921 NITEROI: Ruo XV de Novetnbro, 49 • RINK • Tel.: PBX 719-3353 r.Rio de Janeiro. De 02 a 11/03. ,e,a" *** oap/ **?« w 7T*'
ApartirdeUS$755/ utq —jjj iimn BTfrw rwrn rVni* I

• Prepo p/pessoa om cabine quadruple.
RioJlv.Rio Branco, 131-17'andar 1

Cha«fl° 2241" JORNAL DO BRASIT.
I JZL\^ L™ J k' f ILi HI JSliSi».1)2^33 ofllA"niA DA nilARF NO IBiiii/Hiiii I III IBffl \ A ^ (A M II Centro:Av S3o Lulz, 218-T6f roo - Tronco Chave (011)257-5522 U UBia H USH Uf 1 UIUmUL I *UEMEJRATUR 0061190241-6/006190041 9/006190141 -2 ¦
^B, IJ BI l"j I #| As conditfes gerais e especificas das excursdes aqui divulgadas eslSo indicadas nos Irespectivosfdhetosaclsposii^odosusudriosedeacordocomaDclibeta^oNotmaliva \chppatmu ici ^iii .ii i. mmII»»HW«iwiij

1

; ;;-"v

NACIONAL

Computador 
pode 

avaliar

gravidez de alto risco
Mnrcoio Carnaval

Fernando liond
FLORIANOP.QUS <"¦

Com íi smCBÍação do tnikilho /
de parlo c o uso do conipu-
tador vai ser possível, dentro (de pouco tempo, avaliar as l -
exatas condições de nasci- \
mento do bebê de unia gravi- !y
dez de alto risco — ou seja. I /
de gestantes portadoras de l?
doenças graves, contagiosas
ou fumantes inveteradas. I'a-
ra os obstetras, esta será uma nova
arma para saber com antecedência se o
parto será normal ou haverá necessida-
de de uma cesariana, li para os pedia-
tras significará poder predizer o índice
dc Apitar, a nota de zero a dez que c
atribuída aos bebês logo que eles nas-
cem e que estabelece suas condições de
saúde

Este é o trabalho que vem sendo
desenvolvido há dois anos pelo grupo
de pesquisa cm engenharia bionicdica
da Universidade Federal de Santa Ca-
farina e que já está em fase de teste de
laboratório, devendo cm pouco tempo
ser patenteado para produção em csca-
Ia comercial. A simulação do parto aos
sete meses de gravidez é feita com o
uso de um indutor, a ociticina, hormò-
nio que as mulheres começam a secre-
tar pela neurohipófise horas antes do
parto e que provoca as contrações
uterinas, dilatação da pclvis e expulsão
do feto.

— A aplicação desse hormônio é
feita de forma controlada, acompanha-
da do obstetra e do pediatra, porque
não deixa dc ser um abortivo. Por isso,
desenvolvemos um equipamento, tam-
bem computadorizado, que aplica a
ociticina na medida exata c necessária
para provocar as contraçõei, sem pro-
vocar o parto — explica o engenheiro
eletrônico Walter Celso de Lima, 46
anos. chefe da equipe de engenheiros e
médicos responsável pelo projeto.

Simulação — Para ser subme-
tida a simulação, a gestante, deitada
numa maca, é ligada a um aparelho,
chamado tococardiógrafo. que mede a
pressão uterina e a freqüência cardíaca
fetal. Quando o feto é pressionado
pelas contrações, procura mais oxigê-
nio e, como ainda não respira, precisa
obté-lo através do sangue da mãe. Isso
faz com que aumentem os batimentos
do seu coração, exatamente como
ocorrerá no parto, dois meses depois.

Os dados sobre pressão uterina e
freqüência cardíaca são transportados.

TT nica instituição científica |o Brasil que tem feito
U pesquisas nas regiões profundas do oceano, o
Laboratório de Geologia Marinha da UFF(Universida-
de Federal Fluminense) realiza um trabalho pioneiro
que pode servir no futuro como ponto de partida para o
levantamento das riquezas minerais existentes no fundo
do oceano Atlântico.

Sediado na praia de Jurujuba, em Niterói, o
Lageinar tem diversos projetos de pesquisa oceanográ-
fica e guarda o Banco Nacional de Amostras, com 5 mil
amostras de sedimentos do solo submarino, colhidas
por expedições na plataforma continental e fora dela.

Quando uma expedição oceanográfica colhe uma
amostra da areia e da lama no fundo do mar, essa
amostra é enviada ao Banco Nacional de Amostras c
cadastrada num registro armazenado cm computador.
Pesquisadores que fazem teses de mestrado em univer-
sídades brasileiras ou qualquer instituição de pesquisa
podem recorrer ao banco para examinar qualquer uma
de suas 5 mil amostras.— Com isso economizamos divisas — explica
Sidney Matos Melo, chefe do departamento de geolo-
gia do Lagemar. A universidade ou pesquisador não
precisa mandar outro navio para aquele ponto do
oceano, para colher outra amostra; ele examina o
cadastro do banco de dados, verifica se já existe uma
amostra daquele local que quer estudar e faz o pedido.O banco guarda amostras de areia, lama e sedi-
mentos do fundo do oceano Atlântico Sul e da platafor-ma continental do Brasil.

Alem dc servir para o conhecimento científico,
mostrando a evolução do oceano ao longo dc eras
geológicas, as amostras são essenciais para indicar
áreas potenciais para a exploração de petróleo, porexemplo, na plataforma continental.

através de um interface (tradutor de
sinais eletrônicos), para um microcom-
putador. onde já estão armazenados
outros dados sobre a gestante. Essas
informações sobre a mãe, obtidas pelo
obstetra durante o pré-natal, dizem,
por exemplo, a quantos partos já foi
submetida, se usa drogas, se tem docn-
ças hereditárias, se é fumante, hiper-
tensa ou diabética.

— Com isso podemos calcular os
possíveis níveis de asfixia do feto ou
qualquer problema que a mãe tenha.
Quando se fala em asfixia, é preciso
ficar claro que não é só o fato de o
bebê estar enrolado no cordão umbili-
cal, mas sim qualquer problema que
determine a diminuição da circulação
sangüínea da mãe. O sangue dela é a
vida do bebê — lembra o professor
Walter Celso.

Nos testes realizados até agora, o
índice dc Apgar — adotado mundial-
mente desde 1953 para medir a vitali-
dade das crianças no momento em que
nascem — foi previsto com acerto de
92% pelo computador. "Este c um
bom resultado, que pode ser melhora-
do à medida que aperfeiçoamos os
aparelhos", diz o professor, que faz
parte do grupo de engenharia biomédi-
ca da UFSC desde que foi criado, em
1974. O projeto do simulador e o
software (programa de computador)
foi financiado pelo Fundo de Incentivo
à Pesquisa Científica (Fipcc) do Banco
do Brasil, que liberou CZ$ 2 milhões.
A universidade entrou com CZS 1.3
milhão.

Empresas privadas já se interessa-
ram pela obtenção do protótipo, mas o
grupo da engenharia biomédica aguar-
da o patenteamento. O projeto tam-
bém já foi apresentado ao Medicai
CóÍlegc-of Geórgia, dos Estados Uni-
dos, c à Universidade de Santiago de
Compostela, Espanha, instituições que
se interessaram por seu desenvolvi-
mento, para depois transferir a tecno-
logia às indústrias de seus países.

CHAMPANHE RARA TODOS NA

VEIGA SOM ^
A VEIGA SOM reinaugurou em grande estilo sua filial que fora ^recentemente destruída pelo fogo na Rua da Quitanda, 30.
Você está convidado a participar de nossa alegria, com muito SOM
e CHAMPANHE, em qualquer lo[a da VEIGA
SOM. Venha brindar conosco a vitóriad^^^^^^^^^^^^

SYSTEM SPECTRUM 87 BK
GRADIENTE
Tòca-dtscos BeU*Drve ocontroles exlemcre.Recôver com 12 memórias, 165 watts,
AM/FM com setetor p3i3 gravação dígiial. .Tape deck em LED'sQ'm«3» tape.
2 caixas acústicas com 80 watts, Bass
Reflex, 3 vias, Rack opcional.

'fcicelo RevoiHòn n Carnaval,

Esotech
ENRICOEUGENiO

flRr O sistema Modular ESOTECH permite que você realize com economia o sonho máximo de sua
WBr sensibilidade.acústica. Uma economia que se desenha.módulo por módulo para quem não dispõe
mr de recursos para adquirir tudo de uma vez.
v Por isso, comece agora o seu mais seguro investimento com ESOTECH a caminho de sua mais sofisticada
configuração. E chegue quando quiser ao mais completo Sistema de Audio de todos os >
temP°s' • yf— *\ | T;
7^" -¦ pl r L .Jr —

NATAL
Rio de Janeiro/Santos/Buenos Aires/P.Del
Este/Angra dos Reis/Santos/Rio de Janeiro.
De 15 a 27/12. A partir de US$ 1.050.*

NATAL
Rio de Janeiro/Santos/Buenos Aires/Santos
Rio de Janeiro. De 18 a 27/12.
A partir de US$ 610,* -
REVEILLON
Rio de Janeiro/Angra dos Reis/P.Del Este
Buenos Aires/Santos/Rio de Janeiro.
De 27/12 a 07/01. A partir de US$ 930,*
TERRA DO FOGO
Rio de Janeiro/Rio Grande/Buenos Aires
Montevideo/Puerto Madrvn/Punta Arenas
Navegação pelos canais/B.Garibatdi
Ushuaia/Buenos Aires/Rio Grande/Santos
Rio de Janeiro. De 07 a 29/01.
A partir de US$ 1.530,*

T-II AM/FM Quortr-Lock Synthe»ix«d TunerSinfonia digital com jinietizador de freqüéncio
o quartzo-Memo-Tunina: 14 memórias paraemissoras FM e AM - Display diaital de sin-tonia Output Control; saídas de áudio com ajus-te de nível.

P-ll Sterto Control PreamplifierUltrasonic Filter • Infrasonic riller — Tone De-feat — Cartridge Selector de (Celetor de Cãp-sulas) com duas posições: MMJ"Moving Mag-net) e MC ("Moving Coil") — Enf radas phonocom contatos banhados a ouro — Rec-Seledor— Entradas para 2 gravadores, DAD/Aux eTuner.

REVEILLON
Rio de Janeiro/Salvador/Buenos Aires
Santos/Rio de Janeiro. De 27/12 a 09/01
A partir de US$1.345,*

RP-II High Prtciiion Record PloytrToca-discos "Belt-Drive" de alevaaa precisãoe alta capacidade de resolução — Braço reti-líneo de baixa*massa, suspensão "Gimball",
com ajustes de VTA e "Overhang'-Cápsula"Moving-Coil" tipo "High Output'terminaisde saída banhaaos a ouro.

D-ll 3*H«ad Stareo CasseHt Deck3 cabeças independentes para gravação, re-
produção e apagamento-lC bgic Control —
Sistema Dolby B e C de redução de ruído -
Contador fluorescente Real Time de tempo de
gravação —VUs fluorescentes — Auto- PlayAutó-Rew — Music Scan programável - Te-da Monitor — Controle de nível de saída -Ajustes para fitas tipo metal, cromo e normalControle Bias Fine.

HA-II DC Actlve Servo Loop High PowerAmplifierPotência dinâmica de 740w (dOohms) — Adi-ve Servo Loop (ASL): circuitos amplificadoresde reolimentação ativa — Elevada capacida-
de de corrente - Estágio de saída comtransis-
tores de alta velocidade-V U S profissionais dealta precisão com leitura direta em Watts RMS.

AC-II Audio Accessory CaseGaveta para guardar fitas e acessórios.

USADOS
Conheça a nosso

mcõo cf« USADOS
com garantia de 6 meses.

EXIJA SEU CERTIFICADO!

EXCLUSIVO SEGURASOM
O exclusivo seguro que só a.Veiga Som oferece. Seu
som, videogame e computador garantido contra roubo
e/ou furto, incêndio, roio etc... EXIJA SUA APÓLICE!

CARNAVAL
Rio de Janeiro/Santos/Buenos Aires/P.DelEste/Salvador/Rio de Janeiro. De 06 a 18/02.Apartirde US$ 1.165,*
PRATA/ANGRA
SALVADOR
Rio de Janeiro/Santos/Buenos AiresMontevideo/Angra dos Reis/Salvador/Rio deJaneiro. De 18/02 a 02/03.Apartirde US$ 1.085,*
ARRIVEDERCI
Rio de Janeiro/Santos/Buenos Aires/SantosRio de Janeiro. De 02 a 11/03.Apartirde US$ 765,*

NORDESTE
Rio de Janeiro/Maceió/Salvador/Buenos
Aires/Santos/Rio de Janeiro. De 29/01 a
13/02. A partir de US$ 1.010,*
CARNAVAL
Rio de Janeiro/Angra dos Reis/Buonos Aires
Santos/Rio de Janeiro. De 13 a 22/02.
A partir de US$ 760,*
PRATA
Rio de Janeiro/Angra dos Reis/P.Del EsteBuenos Aires/Santos/Rio de Janeiro.
De 22/02 a 03/03. A partir de US$ 670,*

30 dias o mais, além da garantia das fábricas em som
e vídeo games. Outra Exclusividade Veiga Som
pra você- EXIJA SEU CERTIFICADO

_ | __ _ A ÚNICA LOJA

VEIGA H©M 
realmente
ESPECIALIZADA

CENTRO: Rua da Quitando, 30 • 5? ondar Gr. ^02 • TeL P&X 221-1525
TUUCA: Rua Barão de Mesquita, 206-A • Te!.: PBX 248-0992
NITERÓI: Rua XV de Novembro, 49 • RINK • Tel.: PBX 719-3353

DEU DEFEITO? CHAME O SPAG!
Spog é o Serviço de Pronta Assistência com Garantia
criado pela Veiga Som para consertar aparelho de som
e videogame.

CENTRAL TÉCNICA:
Rua Ubaldino do Amaral, 80/A -
Tels.: 252-8587 - 242-2190 - 242-9921

Preço p/pessoa em cabine quádrupla.

sr 224-4379
Sio PAULO: Jardins:AI.Gabriel Maitato da Slva, 862 - Tronco Ctiave (011)262 8833Centro:Av Sâo Luiz. 218-Térreo • Tronco Chave (011)257-5522EMBRATUR:0061190241-6/006190041-9/006190141-2As condições gerais e especificas das excursões aqui divulgadas eslào indicadas nosrespectivos folhetos a dsposiçáo dos usuários e de acordo com a Ocliberaçào NormafcvaEMBRATUR n* 161 data 09/08/85
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I que teimosamente pregaram c pediram no momcnto em que reformar ou abolir _ por crimes de corrupqao.
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RODA POLYSTAR
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Políticos italianos se unem

para 
rejeitar energia nuclear

Araújo Nfítto
Bruno Liboiati

Francês cada

Cclibntúrios

são novo nlvo
da indústria

Fritz Utzeri
Correspondente

vez mais prefere 
viver só

mais |ardc| tende a separar-se mais Ire-
qüeniemente.

Iviii 1972 foram realizados na França
•117 mil casameiilos. No ano passado o
lotai chefiou apenas a 2711 mil. Desses, W
mil estarão divorciados tintes de cinco
anos e quem se casar em Paris terá so
uma oportunidade cm duas de cumprir o"ate que a morte os separe". O juiz 0 fará
antes. Paris e a capital absoluta da so-
lidáo.

Çptrc as mulheres, quanto maior a
instrução, mais tarde o casamento. As
mulheres francesas com diplomas univer-
sitários tendem a casar-se dois anos e
meio depois do que as que não cheyaratn
à universidade. Entre os homens ocorre o
contrário e os não qualificados casam
menos que os formados. A tendência
atual é 110 sentido de as mulheres viverem
cada vez mais sozinhas. Hoje. na Franja,
73% dos pedidos de divórcio partem da
mulher.

Os organizadores do Salão apostam
num perfil dos hábitos do celihatário.
traçado por várias empresas de pesquisade mercado. Fim primeiro lugar: o lazer.
Os celihatários são campeões. No perío-
do de férias e nos fins de semana, um
celihatário gasta em média 1(1 vezes mais
do que um casal (certamente porque o
restaurante em que se leva a(o) compa-
nheira(o) eventual é muito mais caro do

Gerardo Hanna

que o bistrô familiar ou a macarronada e
o Mac-I)onalds dos fins de semana).

A partir de um salatio de 7 mil
francos, um celihatário — mesmo pagan-do duas vezes mais imposto de renda queum casal — compra nove vezes mais
livros e discos do que um homem ou uma
mulher casados. Os solteiros vão ÍO vezes
mais ao cinema, freqüentam mais o tea-
tro, lèm mais videocassetes, aparelhos de
som c terminais de computador em casa
do que os casados. Cclihato é cultura.

Requintes — Os homens sós
são grandes consumidores de vinho e
licor; as mulheres preferem o iogurte e a
água mineral. Há os que desenvolvem
requintes gastronômicos, mas — defiiiiti-
vãmente — cozinhar sozinho parece não
ler graça e os celihatários são também
qualificados como comc-inm Basta olhar
a cozinha do(a) celibatário(a) padrão. O
que sobra de som na sala falta de congela-
dor e máquinas de lavar louça e roupa.
Casa de solteiro tem cinco vezes menos
equipamentos de limpeza e conservação
ile alimentos do que uma casa a dois.

Os solteiros, em geral, compram sua
comida por impulso e só em Paris existem
hoje nada menos que 20 empresas de
entrega de pratos prontos a domicílio, da
comida chinesa à mais sofisticada. Para
quem tiver horários mais irregulares, to-
dos os grandes fabricantes de supergela-
dos já lançaram a porção individual nos
supermercados, mas pelo menos um. o
Iglu, cometeu um ato falho. Seus pratosúnicos trazem inscrito na embalagem um
convite estranho: "Vamos ficar para jan-
lar?" Vamos?• Alguns tipos de serviços são pratica-mente exclusivos dos celihatários, como
as lavanderias automáticas, onde por
quatro a seis francos é possível lavar um
quilo de roupa c eventualmente arranjar
um programa diferente do da máquina,
num universo onde 60% dos consumido-
res tem entre 18 e 49 anos e ninguém
esperando em casa. A partir de dezem-
bro, nada menos que 130 dessas lavande-
rias cm Paris terão terminais de vídeo
com filmes c videoclips, o que fará do ato
de lavar roupa um verdadeiro aconteci-
mento.

Mas ao lado de todo o comércio
destinado aos celihatários, sem procurarmudar seu modo dc vida e até apostando
nele. há outro tipo de abordagem, quevai dos single bars c clubes dc encontros,:
variando entre o esportivo e o erótico, às
agências matrimonais, um negócio ainda
próspero na França, onde celihatários
muito tímidos, ou não muito convictos,
podem realizar seus sonhos, mediante
uma cotização que cm geral é cara, indo
de'3 a 15 mil francos por mês (o quetalvez seja o modo mais eficiente de
apressar um casamento). Na França há
atualmente 2 mil 500 agências matrimo-
niais, atendendo a 150 mil clientes, com
um volume de negócios dc nada menos
que 1,5 bilhão de francos.

TO ARIS — "Antes só que mal acom-
¦». panhado" parece ser o lema de
cada vez mais franceses e francesas! inea-
pazes ou sem vontade dc encontrar a boa
companhia. Hoje. 16 milhões SOO mil
adultos — homens e principalmente mu-
lheres — vivem sós na França. Nada
menos que 1/4 dos domicílios do país são
ocupados por celihatários. E o número
está crescendo.

Neste fim de semana, os solitários da
França têm um encontro cm Paris, no
Salão dos Celihatários. que ficará aberto
até o dia 11 e deverá atrair entre 20 e 30
mil pessoas, mostrando tudo (ou quase) o
que é necessário para se viver desacom-
panhado. desde supcrgelados em porção
individual até aparelhos de limpeza sofis-
ticados, passando pelas camas de casal, já
que uma das vantagens da condição de
celibatário é ter muito espaço para
dormir.

Os sociólogos, há alguns anos. debru-
çam-sc sobre o fenômeno e há mesmo
quem fale cm novo cclibutiirio, para se
referir aos jovens (ou nem tanto) profis-
sionais que trocaram a vida a dois por
tima carreira. Celihatário vem de "habi-
tante do céu", talvez uma vaga lembran-
ça do fato — discutível — de que Adão
vivia no paraíso antes de ligar-se a Eva.
Mas o que é exatamente um celihatário?
Se se tratar de um padre ou freira, o
estado c fácil de definir. Mas a partir daí
a coisa complica-se. É alguém que ainda
não casou? E alguém que vai casar? Ou
que não casa dc jeito nenhum? E o
solteirão? A titia? E o(a) amante oca-
sional?

Divórcios — Cada um desses
estados tem suas particularidades. Se cx-
fluirmos 11,4 milhões de crianças, celiba-
tários obrigatórios, há na França 6.2
milhões de homens c 5.2 milhões de
mulheres que nunca casaram. A esses
cabe juntar 3,9 milhões de viúvos c viúvas
c 1,5 milhão de divorciados, para se ter o
painel da solidão — e os contornos de um
mercado que interessa — e muito — aos
industriais e comerciantes. Só para dar
uma idéia de como essa população cres-
ce, basta lembrar que hoje 30% da popu-
lação francesa vivem só, contra apenas
5,2% em 1962.

Entre os 18 e os 35 anos a solidão
atinge mais os homens, que em geral têm
se casado mais tarde. A partir dessa idade
o número de mulheres sós cresce em
relação aos homens, na proporção de
duas para um. Os sociólogos consideram,
hoje, que os celibatários fazem parte da
geração do h;ibv boom dos anos 50, a
geração pós-guerra que, além de casar-se

ROMA —
sim nos cinco plebiscitos que se realiza-
ram hoje durante todo o dia e até as 14
horas de amanhã deverá ser esmagado-
ra. A favor do sim a três quesitos — 1)
sobre a oportunidade de dar nova e mais
moderada orientação ao uso e ao tlcsen-
volvimento da energia nuclear na Itália;
2) à extinção da Comissão Parlamentar,
uma espécie de tribunal corporativo, que
julga e quase sempre absolve os crimes de
ministros e parlamentares; e 3) à propos-
ta dc disciplinar e controlar com maior
rigor a responsabilidade civil dos magis-
trados — formou-se a mais poderosa e
incrível coalizão de forças políticas da
história italiana.

A tragédia provocada pelo acidente
num dos reatores da usina nuclear de
Chernobyl, na União Soviética, pode ser
identificada como principal responsável
pela estranha e repentina aliança antinu-
clear, que juntou a Democracia Cristá, o
Partido Comunista, o Partido Socialista,
radicais, verdes, social-democratas, neo -
fascistas, democratas-proletários na mes-
ma trincheira, quase sempre recomen-
dando o mesmo voto pelo sim aos seus
eleitores.

Medo — Condicionados pelo medo
comum, partidos que, até Chernobyl,
viam a construção de um maior número
de centrais nucleares como a solução
mais inteligente e moderna para o grave
problema energético da Itália (inteira-
mente dependente do petróleo árabe ou
soviético ou da energia elétrica importa-
da da França e da Suíça) — a partir daí
não hesitaram um minuto em reconhecer
que a energia nuclear é perigosa e nem é
tão moderna como pensavam antes.

Hoje, quando finalmente 46 milhões
dc italianos começarão a exercer um dos
direitos assegurados por sua constituição,
de esclarecer ou definir questões e dúvi-
das que a classe política não quis enfren-
tar e resolver, muitos temem o pior: que
o desinteresse manifestado durante os 45
dias dc campanha eleitoral se traduza
numa abstenção de proporções cscanda-
losas.

Esse é o grande medo que identifica
todas as lideranças partidárias, sejam elas
as muitas e fortes que empunharam a
bandeira do sim, sejam as poucas c fracas
(republicanos c liberais, principalmente)
que teimosamente pregaram e pediram

um níio. Para todos, uma abstenção maei-
ça. que não assegurasse o comparecimen-
to de pelos menos (>0% dos eleitores, não
só invalidaria qualquer resultado do refe-
rendo como, pior, desmoralizaria irreme-
diavelmente os partidos italianos.

O aliado decisivo da crescente e in-
disfarçávcl indiferença que o eleitor ita-
liano manifestou durante toda a campa-
nha eleitoral foi o redator anônimo das
cinco questões submetidas ao voto plebis-
citário. Mesmo o mais inteligente e politi-
zado dos eleitores encontrou a maior
dificuldade para decifrar a linguagem
empregada pelo burocrata ao formular as
cinco perguntas que serão colocadas em
envelopes de cinco cores distintas.

Juizes— Maior esforço dos parti-
dos e dos meios de comunicação foi feito
para traduzir em miúdos o significado
exato de cada uma das perguntas! E nem
sempre a massa teve paciência e curiosi-
dade de ouvir os tradutores do perfeito
burocrata.

Nenhum dos votos desses plebiscitos
será decisivo e encerrará a discussão. No
máximo eles poderão fornecer uma indi-
cação da vontade popular que o legisla-
dor, no Parlamento, não poderá ignorar
no momento cm que reformar ou abolir

velhas leis e normas. Nos três quesitos
sobre a energia nuclear, o eleitor italiano
deverá aprovar, ou não, a transferência
para o Parlamento do poder de escolher e
indicar os locais para a construção de
novas centrais (atualmente esse poder é
exercido por um comitê interministerial);
deverá concordar, ou não, com a elimina-
çáo de subvenções a municípios c regiões
que aceitam em seu território a constru-
çáo de usinas nucleares; finalmente, de-
verá proibir, ou não, a participação de
empresas estatais na construção e gestão
de centrais atômicas no exterior.

O mais discutido e incerto dos pedi-
dos apoiados por sete partidos é o rela-
cionado com as responsabilidades civis
dos magistrados. O objetivo dos sete
partidos dessa coalizão seria equiparar os
juizes aos funcionários públicos, que são
punidos e pagam caro por danos graves
que causem aos usuários dos serviços
públicos. A discussão sobre esse quesito
politizou-se demais, a ponto de dividir as
próprias forças que defendem o sim.
Muitos denunciam nessa proposta de tra-
tar o juiz como um cidadão qualquer uma
vingança política do líder socialista Betti-
no Craxi: nos últimos anos o PS tornou-se
o partido mais processado e condenado
por crimes de corrupção.

Frances eada vez mais prefere 
viver so

fine m#is rardc, tende a separar-se mais Ire- quo o bistro familiar ou a macarronada e
qUeiltemente. o Mac-Donalds dos fins de seinana).
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rltZ nr!nriantnl C W CilSllr CIM '>1,r'S ,L'ni. liVI'OS C disCOS dll qtie UIU llOIUetll 011 limit
Correspondento unta opoi tumdade em dints de cumprir« huilhcr easados. Os solteiros vao 1(1 vezcs

Ttt ARIS — "Antes so uuc mal aconi- Mu»-":l "K'rte »>s sepjjre t) juiz o tara Jgg cinema, freqiientam mais o tea-
P pltftdo" parecc scr o Icn^Hc j£ B C abS0,U| I f°* % mais vidcojssetes. aparelhos de
cada vez mais franeescs c francesas, inca- pmrc ... nu,n1L.r,.s nui,nt0 nrijor •. s,("" 1 tcrmin,,l!j t'c computador em casa
nazes ou sem vontadc de encontrar a boa • , ntulhcrcs, qu.into maior d„ l|UC os casadffi Ccljbatq e cultura.jm/a-n uu .sun 'vuuutuL ut l ujiur.ir .1 chu instruct), mais tardc o cutiumento. Ascompanhia. Hojc, 16 niilhoes S00 mil mulhcrcs franccsas com diplomas univer- Requintes —Os homens sos
duiiltos homens c prmcipalmcnlc mu- sitarios tciuicm a casar-sc dois anos Si,t) guides consumidorcs dc vinho c
llieres vivem sos na Franca. Nada nieio depois do qiic as que nao cliegaram lieor; as niulhcres prefereni iogurte e a
men os que 1/4 dos domicilios do puis sao a univcrsidade. Entreos homens ocorreo iigua mineral. I la os que desenvolveni
ocupados por celibatarios. E o niimcro contrario e os nao qttalifieados casanj requintes gastrononiicos, mas — dcliniti-
esta crescendo. menus que os formados. A icndcneia vamcnte — cozinhar sozinlio parece nao

Neste fun de seniana, os sohtarios da atual e nosentidodc as nuilheres viverem 'L'r grai;a e os celibatarios sao tambeni
Franija tem urn encontro em Paris, 110 cada vez mais sozinhas. Hojc. 11a Franca, quiiliiicados como comc-inul. BastMalliar
Salao dos ( elihatarios, que lieara aberto 73% dos pedidos de divorcio partem da ft cozinha do(a) cclihatario(a) padrao. O
ate o dia 11 e devera atrair entre 20 e 30 niulhcr. que sobra de som na sala falta de congela-
mil pessoas, mostrando tudo (ou quase) ()s orgjtnizadores do Salao apostam dor c maquiiias dc hivar lou^a c roupa.
que e necessario para se viver desacom- nm perfil dos luibitos do eclihatario, Casa dc solteiro tem cinco vczes mcuos
panhado. desde supcrgclados cm pori^ao trai^ado por varias empresas de pesquisa eijuipamcntos de limpcza e conserva^ao
individual ate aparelhos de limpcza sofis- t|L, pn>rcado. Tim primciro liigar: 0 lazer. dc alimcntos do que uma casa a dois.
ticados, passando pelas canias de casal, ja Qs celibatarios sao campedes. No perio- Os solteiros, cm geral. compram sua
que uma das vantagens da condtgao de d(1 t|e |\;.rj:ls c nos fjns pg semana, um comidaporimpulsoesdem Paris existcmcelibatario e ter muito cspaqo para eclihatario gasta em media 10 vezcs mais Itoje nada mentis que 20 empresas dcdornur. ... ,, do que um casal (ccrtamentc porque entrega de pratos prontos a domicilii), daOs soctologos. ha algunsanos. debru- restaurante cm que se leva a(o) compa- comida chinesa a mais sofistieada. Para(,'am-sc sobre 0 tenomcno e na mesmo tihcira(o) eventual e muito mais caro do qucm tivcr horarios mais irrcgulares. to-
qucm falc cm novo cchlmttap para sc dos os grandcs fbrieantes dc supergela-refertraosjovensfounem anto prolis- * ^ ^ 

GerardoHanna ^ ^ individUal nossionats que trocaram a vtda a dots por ^ supermercados, mas peld menos um. 0uma carrcra Cc .batar.o vcm de habt- mm Ic|u, cometeu um ato falho. Sens pratostantc do ecu . talvez uma vaga lembran- unicos trazem inscrito na embalagJn. tin,
5a do fato discutivcl de que Ad,to convitc cstranho: "Vamos ficar para jan-vivia no paraiso antes de ligar-se a Eva. ^ t,ir<r y.imos9Mas 0 que c exatamente um eclihatario? ^ 

|4 ) ' 
' 
Alguns tipos de sciiqos sao pratica-Sesejatardc um padre ou fretrao ( \J mcnte cxclusivos dos celibatarios, comoestado c factl de dcffiir. Mas a partir dat / MM W as lavanderias automaticas. ondc pora cotsa compjica-sc. E alguem que |nda d A£T \ jl quatro a seis francos c possfvel lavar umnao casou? E alguem que vat casar? Ou WTA^T qui|o dc roupa c eventualmentc arranjar

qUn n-°o Jn"° "enhum(? E uni Pr°grama difcrcntc do da maquina,solteirao. A titia. E o(a) amante oca- ^1 num universo ondc 60% dos consumido-S'onal.^ ,1 . , Kl res tem entre 18 e 49 anos e ninguem
Divorcios — Cada um dcsses // v4£ J1 g goSJ esperando em casa. A partir de dezem-

estados tem suas particularidadcs. Se ex- ( Ftf H- Jy bro. nada menos que 130 dessas lavande-
cluirmos 11,4 niilhoes de crianqas, celiba- \ A '¦ rias em Paris terao terminals de video
tarios obrigatorios, ha na Franqa 6.2 \ RV com filmes c videoclips, 0 que fara do ato
mtlhoes de homens c 5,2 Mhoes de I — tm de lavar roupa um verdadciro aeonteci-
mulheres que nunc! casaram. A esses ¦ ^ fv—^ mento.
cabejuntar 3,9 niilhoes de vitivos e viiivas Mal ao lado de todo o comcrcio
c 1,5 milhao de divorciados, para se ter destinado aos celibatarios, sem procurerpainel da solidao — e os contornos dc um / mudar scu modo dc vida e ate apostando
mercado que intcressa — e muito—aos 1 nelc, ha outro tipo de abordagem. queindustriais e comerciantcs. So para dar / ^ °*yU v4L Vai?doS single burs c clubeMencontros,
uma tdcia dc como essa populai;ao cres- ,({U ¦—BS variando entre 0 csportivo e 0 erotico, as
ce, basta lembrar que hojc 30% da popu- / O agencias matrimonais, um negocio ainda
laqao francesa vivem so, contra apenas prospero na Franca, ondc celibatarios
5,2% em 1962. ¦ O muito tfmidos, ou nao muito convictos,Entre os 18 e os 35 anos a solidao I podem rcalizar seus sonhos, mediantcatinge mais os homens, que cm gcral tem HR B uma cotizaqao que cm gcral e cara, indose casado mais tarde. A partir dessa idade I t'V:/'1 j dc '3 a 15 mil francos por mes (o que0 mimero de niulhcres sos cresce cm IMWr.VWSB talvez scja 0 modo mais cficientc derelasao aos homens, na proporgao dc apressar um casamento). Na Franca haduas para um. Os sociologos consideram, I V Bft atualmentc 2 mil 500 agendas matrimo-lioje, que os celibatarios fazem parte da I BBik niais, atendendo a 150 mil clientes, com
geragao do bubv boom dos anos 50, um volume de negocios dc nada menos
geraqao pos-gucrra que, alem dc casar-se que 1,5 bilhao de francos.
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Esquerda e direita enfrentam novos desafios no mundo

Cfnck da bolsa, desemprego
crônico c cm massa nos
países desenvolvidos,
pauperizaçao crescente do
Terceiro Mundo, grande
prestígio do principal líder do
bloco socialista (Gorbachev),
profundo desgaste da imagem
do presidente dos EUA.
Diante desses dados, não
muitos anos atrás, um
observador diria: é chegada a
nora do socialismo. Nunca
antes, porém, a posição da
esquerda esteve tão frágil c
ambígua no panoramainternacional. Nos paísesdesenvolvidos, o advento da
sociedade pós-industrial c as
tecnologias de ponta
esvaziaram a importância e o
peso da classe operária. No
Terceiro Mundo, propostas
socialistas continuam
incapa/.esde repercutir e criar
raízes (onde líderes
autoproclamados socialistas
Chegaram ao poder, também
não loram resolvidos os
cruciais problemas
econômicos).

Com toda a água que,
nitidamente, está fazendo o
barco da direita nos Estados
Unidos, a esquerda não
consegue ir além de ganhos
èrrí alguns pontos específicos
(fim da campanha de
rearmamento, por exemplo).
Mas é sempre o centro que
se impõe. Na Grã-Bretanha,
trabalhistas reavaliam
princípios caros a seu partido
c à ideologia socialista, corno
os impostos pesados para 

"os

que tem" e a garantia de um
Estado-mãe para 

"os 
que não

têm". O Partido Socialista
italiano preferiu o cravo
vermelho à foicc e ao
martelo para simbolizá-lo —
tornando-se o porta-voz, por
excelência, dos yuppics da
velha península — enquanto
o PC, até bem pouco tempo
tão poderoso, enfrenta a
mais dura crise de identidade
de sua história. O presidente
socialista François Mitterrand
manteve seu prestígio até o
fim do mandato, mas, na
verdade, nem esquerda nem
direita conseguiram na
França resolver o problema
que a população considera
mais dramático: o
desemprego. No Terceiro
Mundo, a Argentina é
exemplo de país onde a
esquerda, para influir, tem
de se submeter ao
populismo. Aqui, o mapa
político de alguns países
chaves.

Itália

Autocrítica cm

um momento ele

recuo histórico

Araújo Nctlo
Correspondente

ROMA A csfltierda histórica nu
Itália |stá praticantçnte reduzida a unia
[orça c um representanfç de importância
sempre mais relativa: o Partido Comunis-
ta Italiano, que, em menos de cinco anos.
perdeu 2 milhões de votos em duas Ciei-
çóes nacionais c vive hoje uma atormen-
tada crise! de identidade.

Neste ano em que comemorai! os 95
anos de sua fundação, o Partido Sagialis-
la — casa-mairiz em que nasceram e de
onde Saíram diversas tendências, movi-
mentos e organizações esquerdistas na
Itália — procura e aspira ser identificado
como a mais eficiente força reformista. o
primeiro parlido-cmprcsa a servido de
lima sociedade que se deve moderni/ar.
O partido dos esçalndores e novos yüfy
pies da velha península.

ÊjSse processo de transfiguração que
levou o Parlido Socialista Italiano, nos
últimos Kl anos. a renegar suas mais
remotas origens e seus primeiros ideais —
ile expressão da luta proletária — é
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visível a olho nu. Desde a ascensão de
Bcttino Craxi ao seu comando, cm 1976,
o PSI já operou duas mudanças essenciais
cm seu símbolo' c sua bandeira vermelha:
na primeira, colocou em segundo plano,
sobre um livro aberto, abaixo de um
grande cravo vermelho, a foice e o fflirle-
Io: a segunda foi ainda mais drástica,
mantendo apenas o grande cravo, supri-
mindo completamente livro, foice e mar-
telo, timbres antigos e inconfundíveis das
esquerdas socialistas que se prezavam.

O que parece ter sobrado c sobrevivi-
do como derradeira e.autêntica força da
esquerda italiana reduz-se â pequena e

combativa patrulha do Pai lido de Dento-
cracia Proletária, formado cm sua maior
parte por uni grupo de quarentòcs nosltil-
gicos das lulas estudantis de l%X. Nas
eleições de iiirtjjq deste ano. eles obtive-
riim l.'> " dos votos de desiludidos do
PCB O suficicnie para garantir-lhes oito
cadeiras na (amara dos Deputados c
uma no Senado.

Recentemente, o filósofo c ex-
deputado comunista Massimo Cacciari
fez uma síntese impiedosa da crise das
esquerdas italianas. Cacciari disse que a
esquerda que era possível já foi realizada,
e por isso não tem mais razão de ser.'
Porque, na opinião do filósofo comunista
— e em crise —. as idéias da esquerda, a
começar daquela do wclfnrci do bem-
estar, já foram postas em prática pelasdemocracias européias. Secundando e
completando essa afirmação de desalento
e de impotência do filósofo, Adriano
Sofri, fundador do movimento Lotta
Continua, da mais revolucionária e raili-
cai esquerda dos anos 70, cunhou c
propôs uni slogan: "Não importa que
alguém seja de esquerda, importante e
que se tenha sido".

Gianni de Michclis, ex-ministro dc
Estado, deputado socialista e senhor dc
um eleitorado (veneziano) construído
com a prática de serviços à clientela,
abriu um debate público sobre a crise das
esquerdas européias, com uma provoca-

çflo: "A 1.1 anos ili! ano 2001), faz sentido
ainda ser dc esquerda .'"

Na Itália, nesses últimos anos. tem
prevalecido e conquistado adeptos a tese
de que a crise dc identidade das esquer-
das (principalmente a do Partido Comu-
nista. maior PC ocidental) está direta-
mente relacionada com a exaustão da
sociedade industrial — e, ein conseqiién-
cia. com o advento do pós-industrial, que
seria a realidade de hoje dos países
desenvolvidos. Os computers já teriam
liquidado, no mínimo esvaziado, a impor-
táncia e o peso da classe operária.

Salvatore Veca, outro filósofo de
formação e idéias marxistas, não aceita
essa conclusão. Diz que há pelo menos 10
anos, desde que as transformações sociais
puseram em crise os seus pomos fixos,
como o da eentralidaile da classe operá-
ria, a esquerda vem-se interrogando so
bre sua identidade. Nem sempre chegou
a respostas convincentes. A agonia da
velha esquerda preocupa particularmente
o novo vice-secretário do Partido Comu-
nista, Achile Occhetto. Num debate so-
bre o que significa ser progressista hoje.
Occhetto aconselhou que a esquerda não
pode renunciar à idéia de identificar-se
com o progresso. Deve pôr tudo em
discussão para sair da crise a que foi
atirada pelos conservadores, que tiveram
a inteligência de infiltrar-se nos mecanis-
mos das mudanças sociais.

França

Desencanto as

vésperas da

luta eleitoral

Fritz Utzeri
Correspondente

PARIS — Os franceses estão cansa-
dos da política, tanto dos socialistas como
da direita liberal que ganhou as eleições
legislativas de março do ano passado,
inaugurando a coabitaçáo entre François
Mitterrand e Jacques Chirac. O que o
francês médio quer é que o problema do
desemprego seja resolvido, o que nem a
esquerda nem a direita conseguiram até
agora.

O cansaço francês favorece um ho-
mem: François Mitterrand. Sc a eleição
fosse hoje. ele ganharia facilmente mais'
sete anos de mandato. Todas as pesquisas
dc opinião dão-lhe vantagem, e segundo
a mais recente, publicada pelo 'Puris
Mulch, 60'í dos franceses têm uma boa

opinião do presidente da República, o
que é inédito na Quinta República, para
um chefe dc Estado em final, de mandato.

É verdade que o primeiro-ministro
Jacques Chirac também não se sai mal.
tendo a confiança de 46% dos franceses.
Mas Chirac, para chegar ao Eliseu, terá
que sustentar unia luta fratricida com seu
principal oponente ã direita, Raymond
Barre—

Além disso. Jean-Maric Le Pcn, na
extrema direita, apesar de todos os pro-
blcmas das últimas semanas, continuará,
ao que tudo indica, arrebanhando pelo
menos preciosos \Q% dos votos que. no
segundo turno das eleições, poderão fal-
tar cruelmente à centro-dircita da coliga-
çáo no poder.

A questão, então, será aliar-se ou
não a Le Pcn para o segundo turno, uma
questão longe de ser sem importância.
Tal aliança certamente traria os votos
mais à direita, mas poderia espantar para
os socialistas uma parte considerável dos
votos ao centro.

E se Mitterrand ganhar mesmo a
eleição? Não há dúvida de que eleições
parlamentares seriam imperativas. Nesse
caso, a tendência do eleitorado seria a de

reconstruir a unidade do governo, ou
seja. recolocar os socialistas no poder.
Pelo menos é o que mostram as pesquisas
dc opinião, segundo as quais nada menos
que 53% dos franceses afirmam — ao
contrário do que acontecia há um ano —
que a coabitaçáo é um mal para a França.
Apenas 33% manifestaram-se a favor dc
deixar como está. Várias eleições locais
nas últimas semanas mostraram um níti-
do avanço socialista.

Os franceses estão contentes com o
governo da direita? A resposta das pes-
quisas é não. Positivamente, 61% dos
eleitores acham que a França vem sendo
mal governada. Culpa de quem? Mitter-
rand, segundo a maioria dos eleitores,
nada tem com isso.

Assim, Mitterrand conseguiu talhar
uma imagem de velho pai sábio, uma
espécie de De Gaulle de esquerda, queseduz notadamente os eleitores jovens,
entre 18 e 24 anos, e captura grandes
porções do eleitorado indeciso. O sucesso
do governo atual só é bem percebido na
luta contra o terrorismo.

O calcanhar dc Aquiles do governo,
como já havia sido dos socialistas, é o
desemprego. Quando assumiu, o atual

governo adotou uma série dc medidas
favorecendo fiscalmente os empresários,
criando empregos temporários c cortan-
do certas garantias sociais que dificulta-
vam a demissão. Na ocasião, o governoalardeou que tais medidas reduziriam
drasticamente o desemprego, mas o quese viu foi o contrário: a curva continuou a
crescer, c hoje 65% dos que irão às urnas
consideram o desemprego a sua maior
preocupação.

Argentina

Peronismo e
indefinição

ideológica

Ricardo Kirschbaum

BUENOS AIRES — Na Argentina,
c muito difícil definir se governa a cs-
querda ou a direita, ou se cada uma delas
cresceu ou perdeu poder. A rigor, seria
possível dizer que se trata de um país
absolutamente atípico e impossível dc
enquadrar nestas expressões tradicionais.

O governo de Raúl Alfonsín. por
exemplo, chegou ao poder sustentado
numa coalizão de centro, que incluía

f

ambas as tendências, de esquerda e de
direita. Desfraldou bandeiras progressis-
tas e conseguiu a condenação dos milita-
res que comandaram a repressão nos
duros anos da década de 70. Mas seu
programa econômico logo teve de se virar
para a direita, devido, basicamente, à
impossibilidade de resolver o problema
da dívida externa.

De um lado estão as organizações
que pressionaram pela punição total dos
responsáveis pelas violações dos direitos
humanos; de outro, a pressão militar para
conseguir a anistia dos processados c
condenados. Alfonsín optou por encerrar
a crise com os militares e determinou
uma virtual anistia, o que provocou enor-
mc desilusão nos setores dc esquerda que
o apoiaram.

Mas a formulação central continua
sendo de centro-dircita o que não impe-
diu outros partidos direitistas, que se-

guem o liberalismo de Álvaro Alsogaray.
de crescerem consideravelmente nas últi-
mas eleições.

A oposição peronista é composta dc
setores de diferentes extrações sociais e
variado posicionamento no espectro poli-
tico. Desde a ultradireita até a ultra-
esquerda convivem sob a bandeira do
peronismo, que resiste a qualquer análise
segundo os parâmetros tradicionais. Para
seus adversários, o peronismo apresenta
reminiscências fascistas, mas para seus
militares, e segundo os resultados objeti-
vos dos primeiros governos dc Juan Pc-
ron. é um movimento revolucionário. Foi
aliás do peronismo que surgiu na década
de 70 o movimento guerrilheiro mais
forte que já houve na Argentina: o dos
Montoneros, praticamente massacrado
pelos militares e que conseguiu uma es-
cassa penetração na população.

Estados Unidos

Desgaste dos

Conservadores e

correção de rumo

Sílvio Ferraz
Correspondente

WASHINGTON — A menos dc 15
njeses da reta final, a revolução conserva-
dpra deflagrada nos Estados Unidos porRonald Reagan parece estar perdendo'seu ímpeto.

Pressentindo o fim os ministros de
sCu governo já começaram a abandonar o
barco. Nos últimas semanas, dois deban-
Saram, levando consigo alguns de seus
mais importantes assessores. Além disso,
os líderes do Congresso desafiam o presi-dente com freqüência crescente. Tanto
senadores democratas quanto republica-
nos moderados recusaram-se a confirmar
a' indicação do juiz Robert Bork para o
cargo de ministro da Suprema Corte, e
até mesmo as redes de televisão começa-

ram a demonstrar que perderam o medo
de Reagan. Há poucos dias. duas das três
maiores redes dc TV recusaram o pedido
da Casa Branca para transmitir um dis-
curso dc Reagan. Sabendo que estava
abusando da vontade das televisões, a
Casa Branca modestamente pedira ape-
nas meia hora numa tarde de terça-feira.
Mas as duas preferiram manter sua pro-
gramaçáo normal de novelas. "Ninguém
está interessado cm ouvir o que ele tinha
a dizer", justificou o diretor de uma
dessas redes.

Ao avaliar esses fatos, muitos acham
que o pêndulo da política americana já
foi o máximo do que poderia ir na direção
da direita e, daqui para a frente, tenderá
para a esquerda. Eles apontam outros
exemplos de uma grande correção dc
rumo. A maior campanha de rearmamen-
to da história americana acabou. Desde o
ano passado, por exemplo, o orçamento
do Pentágono começou a sofrer cortes
drásticos. Dc forma clara, alguns dos
aspectos mais aguerridos da política ex-
terna americana estão se abrandando. A
proposta de paz do presidente costarri-
quenho Oscar Árias reduziu as possibili-dades do contínuo financiamento dos

conlrns mearagüenses. E a flexibilidade
demonstrada por Mihkhail Gorbachev.
parece viabilizar uma acordo dc elimina-
çáo dc mísseis nucleares de médio alcan-
ce. Às vésperas dc um encontro com o
líder soviético. Reagan já não pode sc
referir à União Soviética como "o impé-
rio do mal".

Na área econômica, só agora os ame-
ricanos estão descobrindo o preço da
revolução conservadora. Todos eles gos-
taram muito do corte dos impostos, no
início desta década. Mas os resultados
foram enormes déficits que, acumulados,
dobraram a dívida nacional. Embora
Reagan tenha cortado centenas dc pro-
gramas dc assistência social, a fim de
economizar dinheiro, gastou demais na
campanha dc rearmamento. A úniça for-
ma de diminuir essa dívida é inflacionar a
economia e aumentar impostos. O rcsul-
tado disso tudo foi o colapso da Bolsa
americana e do dólar.

Embora os promotores do conserva-
dorismo afirmassem que a intromissão do
governo na vida dos americanos iria dimi-
nuir. na verdade isso não aconteceu. Em
muitos casos, a eliminação de rcgulamen-
tos federais foi um tiro pela culatra. Na

área da aviação civil, por exemplo, a
medida causou redução nos preços das
passagens c uma proliferação dc novas
empresas aéreas, mas a qualidade dos
Serviços caiu substancialmente, já come-
çou a concentração das empresas, os
preços dc passagens estão subindo nova-
mente e os viajantes querem que o gover-
no imponha ordem — nu forma de regu-
lamentos. Reagan tentou eliminar o Mi-
nistério da Educação, privatizar a indús-
tria dç satélites, as prisões e até os

correios. Não conseguiu nenhuma dessas
coisas.

Em parte, isso era previsível. Os
Estados Unidos são um país complexo, as
instituições civis são muito fortes c o
poder é extremamente dividido. Diante
da enorme inércia do sistema americano,
governos liberais ou conservadores só
conseguem fazer pequenas correções de
rumo. Eles podem puxar energicamente
para um lado ou para o outro, mas o
centro sempre acaba se impondo.

Grã-Bretanha

Reavaliação de

princípios caros

aè socialismo

Sérgio Rodrigues
Correspondente
LONDRES — Clcment Attlcc, pri-meiro-ministro britânico imediatamente

após a Segunda Guerra Mundial, era
considerado um trabalhista moderado,
mas isso não o impedia de exercitar uma
clara definição ideológica. "O problemadiante do país é socialismo versus capita-
lismo — e o socialismo não comporta
meias-medidas", disse uma vez, antes dc
derrotar Winston Churchill cm 1945, com
50% do total de votos.

, Attlec certamente surpreso se sou-
besse que. 40 anos depois, seus sucesso-
res no comando do Partido Trabalhista

estão não apenas empenhados cm provar
que o socialismo pode e deve ter metas-
medidas, como até evitando mencionar
muito essa palavra. Ao comentar a revi-
são de plataforma na qual o principal
partido de oposição inglês está envolvido,

a primeira-ministra Margaret Tliatcher
afirmou: "Eles estão reembalando suas
políticas para que elas fiquem parecidas
com as nossas, mas que ninguém se iluda:
no fundo, é o mesmo velho socialismo".

De eloqüente palavra-de-ordem, so-
ciulismo foi transformado cm acusação
grave na política inglesa. Tliatcher inicia
seu terceiro mandato prometendo mexer
mais fundo do que nunca na poderosa
herança social deixada pelos governos do
pós-guerra (e não apenas trabalhistas,
conservadores também): o Estado como
promotor do bem-estar da populaçãovem-se enfraquecendo desde 1979, e de-
verá virtualmente desaparecer cm mais
alguns anos. E a chamada revolução
thatcherista: mínimos gastos públicos,
privatização, liberdade para o mercado,
sobrevivência dos mais capazes. A ceono-
mia do país vem crescendo com isso. Os
eleitores, em maioria suficiente,
aprovam.

Para o Partido Trabalhista, é a hora
de uma profunda reavaliação. Desde que

nasceu, em 1900, de uma costela do
movimento sindical, o socialismo que ele
prega jamais esteve perto do total contro-
le dos meios de produção pelo Estado,
mas nunca abriu mão dc princípios como
impostos pesados para "aqueles que
têm" e uma garantia de bem-estar social
mínimo "àqueles que não têm" (para
usar expressões bem inglesas). E é exata-
mente nesses princípios que o líder traba-
Ihista, Ncil Kinnock, começou a mexer
ao declarar aberta a sessão de autocrítica
com a qual espera tornar o parlido elegi-
vel outra vez. Uma política tributária
menos assustadora e acenos simpáticos à
iniciativa privada são passos importantes
do novo trabalhismo.

Não se trata apenas de dar o braço a
torcer e adotar algumas armas do adver-
sário na briga eleitoral. O que Ncil Kin-
nock pretende fazer é uma reforma políti-ca que dá a dimensão da crise vivida pelaesquerda inglesa nestes tempos dc jthat-cherismo. Os sindicatos, aliados dos tra-
balhistas, em geral aprovam a reforma.
Eles perderam três milhões dc membros

desde que a primeira-ministra assumiu o
poder, e também revêem táticas, alguns
oferecendo planos dc investimento e des-
conto na compra de carro para atrair
novos quadros.

O que torna imprevisível a reforma
pretendida pelo líder trabalhista é o cará-
ter dc frente que tem o partido: alguns
sindicalistas c toda a esquerda considera-
da radical — formada por verdes, femi-
(listas e porta-vozes de minorias em geral— não vão engolir com facilidade uma
mudança de curso para a direita. E im-
provável que cheguem a deixar o partido,
pois o sistema eleitoral inglês é ingrato
com os pequenos: o Partido Comunista,
fundado em 1920. só elegeu quatro depu-
tados, o último deles em 1945; o Verde,
cm seus 12 anos de vida. não elegeu
ninguém. Mas. sendo um grupo de poder
crescente, a extrema esquerda do traba-
Ihismo deve resistir, e os debates da
reforma correm o risco de se transformar
em guerra interna, algo de que o partido
certamente não precisa neste momento.
O inimigo externo já e forte o bastante.

Debate é

econômico

Desemprego c

desigualdade

não cedem

Çlóvis Manjues

Apesar da mundializaçáp crescente
da economia, os dois tipos de modelos
impostos do centro cada vez mais fazem
água na periferia. Estarão eles funcionai^
do no aparentemente triunfante capitalis-
mo ocidental? Terão condições de sc
recuperar do colapso já constatado no
mundo comunista'!

O debate é eminentemente económi-
co no mesmo Primeiro Mundo em que
surgiu a idéia da iniciativa privada como
motor das sociedades c cm que primeiro
vicejou a Çqjiscicncm csqtMdiShj dc que
a desigualdade é desumana. Falecida a
esquerda radical européia, empenhados
seus partidos comunistas no reconheci-
mento das próprias especificidadcs e di-
vergéncias. a esquerda reformista do jogo
parlamentar parece incapaz dc abrir ea-
minhos diferentes dos que se descortina-
ram nos 30 anos que sc seguiram ao
segundo pós-guerra. Foi um período de
crescimento excepcional das sociedades
centrais, de mudanças sociais evidentes,
de elevação rápida do nível de vida. Os
lemas da distribuição da riqueza e contro-
le da produção mediante maior interven-
çáo do Estado podiam mobilizar mais
facilmente as bases partidárias.

Compromisso — A partir do
marco histórico do congresso de Bad
Godesbcrg, em que os social-democratas
da Alemanha Ocidental sc compromete-
ram com uma espécie de socialismo de
mercado, a tendência foi para o compro-
(nisso histórico: aceitar a economia de
mercado, mas defendendo as conquistas'
e pregando o avanço do Estado previden-'
ciário. O PC italiano explorou todas as
possíveis conseqüências políticas deste
compromisso, na década de 70, e hoje
dificilmente poderia voltar atrás sem
comprometer um apoio eleitoral que ain-
da é. unitariarnente, o segundo do pais.,

Mas o capitalismo já não é o mesmo
desde a primeira crise do petróleo, cm'
1973. O Estado previdençiário ficou mui-
to caro. O controle nacional da economia
tornou-se infinitamente mais problcmátí-
co. com o gigantismo do comércio inter--
nacional e a movimentação dos capitais,
Estes voltam-se cada vez mais para o-
investimento financeiro, dcsvíando-se
dos setores produtivos. Lá onde os movi-
mentos sindicais e da política dc esquerda
iam buscar sufi força — nas indústrias
pesadas, na siderurgia, nas manufaturas
— o declínio (na Grã-Bretanha por
exemplo) é a regra, enquanto se investe
nas indústria de tecnologia dc ponta e no
setor de serviços (Estados Unidos) paradestinar aos países de industrialização
recente c mão-de-obra barata o papel."
que foi historicamente inglês de iilelicr do
mundo.

Brasileirização — O panora-
ma é dc estagnação e desemprego nos
países industrializados, subdesenvolvi-
mento e miséria no Terceiro Mundo.'
Crise no Norte c pobreza extrema no Sul.
com a agravante de que os pobres chc-
gam a se tornar fornecedores de capital;
para os ricos: lucros triplicados dos gran-
des bancos internacionais, fugas dc cãpl-
tal. explicações parciais da dívida cxfcr-
ria. Para o modelo prevalecente no Oci-
dente rico. o cientista social sueco Gõraji»
Therborn tem um nome quase insultuo-
so: chama-o de "brasileirização do capi,-
talismo avançado". E a combinação do
keynesianismo e do monetarismo, com o"
desemprego em massa como característi-
ca permanente; no alto. os hiper-ricos ií tf
elite gerencial: no meio, os que têm
emprego estável; na base, a subclasse dos
desempregados, encarando um futuro de
assistcncialismo cada vez mais reduzido,
quando não de motins c violência nos
subúrbios de Livcrpool ou Manchester.

Os que agem no poder ou o apoiam e
os que criticam na oposição parecem
concordar: a esquerda reformista está de
mãos vazias na hora de propor alternàti-
vas que mobilizem eleitorados. Mas os
diagnósticos c projetos divergem. A es-
querda insiste na necessidade do pleno
emprego. No semanário americano The
Nation, o colunista Alexander Cockbürn
lembrava recentemente que alguns países
capitalistas institucionalizaram este com*
promisso: a Áustria, a Suécia e a Norue-
ga (os três com elevado índice de sindica-
lizaçáo e peso político real da social-
democracia), além da Suíça e do Japão —
cada um com componentes pré»capitalistas (pequeno burguês e quase
feudal, respcctiyiimente) que contribuem
para uma perspectiva político-econômica
mais ampla que a taxa de remuneração
do capital investido.

Egoísmo—Para esta "via nacional
do pleno emprego", acrescenta Cock^
burn, seriam necessárias políticas que
não entusiasmam a direita no poder:1
controle progressivo do sistema bancário^
taxas de juros reais baixas, intervenção
governamental na economia. reflaÇãd
orientada para o investimento público e
privado, medidas concretas de política
trabalhista, ênfase no capital produtivo
em detrimento do financeiro.

Do outro lado do Atlântico, e do
espectro ideológico. The EconOaust tam-
bem se deu ao trabalho recentemente dc
fornecer "novas idéias para a esquerda",
encimadas no moto de "preservar "os
objetivos, mas repensar os meios". Os
Estados Unidos, paradoxalmente! pode-
riam fornecer exemplos de tradição refôr-
mista, igualdade de oportunidades, in:
submissão á burocracia e controle parla-
mentar efetivo.

Mas a persistência — ou mesmo,'
diriam alguns, o cultivo — do problema •
essencial da desigualdade, rcduzível"áô"
do egoísmo, não parece apontar para a
capacidade da direita de fornecer lições,
mesmo sc a esquerda não tem sabido ou
podido administrar receitas.

1
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Os misseis sovieticos foram exibidos na parada

elogios
[iotencias.'dcs
das
militar

zes elogiando as reformas econômicas na
URSS.

Imboraos soviéticos tenham lomailo
o poder em 25 de outubro dii Jpl7, a (lata
é comemorada a 7 de novembro, em
conseqüência de uma mudança de calen-
dário apos a Revolução. Um gigantescoretraio de Lénin. fundador do Estado
soviético, eslava pendurado na fachada
da loja de departamentos Gum, na outra
extremidade da Praça Vermelha. Na
transmissão pela TV as palavras demo-
cracia e peresttoika (reconstrução) eram
ouvidas a lodo momento.

BUDAPESTE - 0 vicc-lídcr do
Partido Comunista Húngaro,

Gyorgy Lazar, se congratulou efusiva-
mente com a União Soviética pelos 70
anos da Revolução mas afirmou queviolações da lei e a vulgarização das
idéias marxistas-leninistas naquele país
causaram sérios prejuízos ao socialis-
mo. "A rota de sete décadas para o
êxito não foi sem fracassos e erros que
terminaram em tragédias", disse.
Acrescentou que "a vulgarização das
idéias marxistas, a grave transgressão
das normas democráticas, o voluntaris-
mo e o dogmatismo causaram sérios
danos à União Soviética e à causa do
socialismo". Em seu discurso, Lazar
defendeu as atuais reformas na Hugria.

"Glasnost"

o fim do

militarismo

Jama ri França

Moscou — AP

ikhaU Gorbachev precisa deses-
peradamente do acordo dc de-

sarme que vai assinar no dia 7 dc
dezembro em Washington. Não foi à
toda que ele fez tantas concessões e
também não importa que serão elimina-
dos apenas 69c dos arsenais nucleares
mundiais.

O que interessa é que pela primeira
vez serão destruídas armas nucleares,
aliviando os pastos bélicos e fornecendo
recursos vitais para que o novo líder do
Kremlin detone sua "revolução sem
tiros": a política de perestroika (rees-,
truturação), que pretende compensar o
atraso soviético em alta tecnologia ou
mesmo em itens básicos como eletrodo-
mésticos.

Na verdade, ninguém sabe quanto
os soviéticos gastam em armamentos,
só no próximo ano Gorbachev promete
revelar pela primeira vez o que é eufe-
misticamente chamado de orçamento
de defesa. Dc qualquer maneira, um
exame do desenvolvimento militar so-
victico no pós-Gucrra mostra um èx-
traordinário emprego de recursos em
detrimento das condições de vida da
população, ainda cabíveis de enquadra-
mento no Terceiro Mundo.

Fôlego — A estratégia dos fal-
cóes direitistas de Reagan é (era) obri-
gar o Kremlin a uma louca corrida para
se equiparar ao programa bélico ameri-
cano dos últimos seis anos, prevendo
uma falta de fôlego da economia russa,
que iria ã bancarrota. Guerra nas Estre-
Ias, o programa amerciano de defesa
espacial, exigiria do Kremlin recursos
astronômicos (sem trocadilho) e, por
isso mesmo, Gorbacbev se empenha
tanto em paralisá-lo.

Guerra nas Estrelas representa, an-
tes de tudo. um grande esforço em
tecnologia de ponta, algo que os sovié-
ticos necessitam .demais, só que há
recursos limitados e outras prioridades.
Isso não quer dizer que os soviéticos
rejeitem a utilização militar no espaço.
Eles já têm em órbita o núcleo de sua
estação espacial permanente Mir (os
americanos mal começaram a esboçar a
sua, aqui na Terra) e as implicações
militares de um posto avançado em
órbita da Terra são óbvias.

A caminhada soviética para se tor-
nar uma potência nuclear começou logo
após o final da Segunda Guerra Mun-

dial. Josef Stálin estava com o país
arruinado, sofrerá perdas dc 20 milhões
dc vidas mas o último ato da guerra
lançou um novo desafio aos soviéticos.
Os Estados Unidos, seu maior inimigo,
estrearam em Hiroxima e Nagasáqui,
uma arma arrasadora que lhes garantia
hegemonia mundial: a bomba atômica.

Os soviéticos tocavam com calma
seu programa nuclear militar desde
19321 quando foi criada a Comissão do
Urânio, quando os americanos explodi-
ram a primeira bomba em Alamogor-
do. a 16 de julho de 1945. No mês
seguinte, Stálin fez um apelo dramático
ao seu estado-maior científico em
Moscou:

— Uma única exigência de vocês
camaradas: consigam-nos armas atômi-
cas no menor espaço de tempo possível.Vocês sabem que Hiroxima abalou o
mundo inteiro, o equilíbrio foi destruí-
do. Consigam a bomba — ela afastará
de nós um terrível perigo —, afirmou
ele na reunião, segundo revelou o histo-
riador David Holloway, no livro A
decisão soviética de construir a bomba
atômica.

Foi uma corrida louca que contou
com a preciosa colaboração dc cientis-
tas alemães capturados, como Manfred
Von Ardenne. mentor do programa
nuclear de Hitler, que completou na
URSS a separação magnética do urá-
nio. Conseguir urânio também foi difí-
cil e só em meados da década de 40
reservas localizadas na Ásia Central
começaram a ser exploradas com méto-
dos rudimentares, muitas vezes na mão
mesmo.

Susto — Em Washington, estava
todo mundo confiante no atraso soviéti-

co. Um relatório da CIA, em 1947,
concluiu que uma bomba soviética não
aconteceria antes de 1951 e. mesmo
assim, em caso excepcional. No dia 29
de agosto dc 1949, Stálin retribuiu o
susto com a explosão de Tykwa (Caba-
ça), a primeira bomba atômica sovié-
tica.

A União Soviética, ao longo das
décadas, correu atrás dos Estados Uni-
dos em material bélico nuclear c con-
VcncionW obtendo uma paridade em
termos estratégicos com ênfase diferen-
te da americana. O grosso do arsenal
nuclear soviético esta nos I mil 398
mísseis balísticos intercontinentais em
cinco modelos antieos e dois novos, os
SS-X-24 e SS-X-25 O SS-X-24 e um
míssil móvel com Kl ogivas independeu-
tes e aí está uma vantagem em relação
aos Estados Unidos, que ainda estão
desenvolvendo seu míssil móvel, o Míd-
gctman. Em submarinos, os russos tem
mais mísseis que os americanos. 979
contra 640, mas um numero menor de
ogivas, 5 mil 736 contra 2 mil 410.

As Forças Armadas soviéticas têm
5 milhões 300 mil homens contra 2
milhões 151 mil dos Estados Unidos, de
acordo com o ultimo relatório anual do
Instituto Internacional de Estudos Es-
tratégicos de Londres, mas nesse total
entram funcionários de apoio, que não
são contados pelos comandantes ameri-
canos. Ainda assim, a União Soviética e
superior em lermos convencionais e. no
geral, seu Exército Vermelho e melhor
equipado do que as forças ocidentais
que tem pela frente no teatro europeu,
daí a preocupação européia com as
Alcmanhas. onde os dois blocos se
encontram frente a frente.

O líder cubano l idei Castro ocupava
um lugar de destaque no palanque, como
convidado especial, ao lado de Gromiko
e Yazov. Isso foi interpretado como uma
forma de se desmentir explicitamente os
boatos acerca de divergências entre Cuba
e a União Soviética. Fidel se encontrara
na véspera com Gorbachev e a reunião"se caracterizou pelo espirito de camara-
dagem e total e mutua compreensão".

Festa— Estavam presentes ainda
ao desfile quatro líderes da Europa
Oriental: Wojcicch Jaruzclski, da Polo-
nia; Todor Zhivkov, da Bulgária; Erich
Honecker, da Alemanha Oriental; e Ni-
colae Ceausescu, da Bulgária.

Após o discurso, soldados de infanta-
ria, usando uniformes das primeiras uni-
dades do Exército Vermelho, fundado
em 1918 por l.éon Trotski. abriram o
desfile, seguidos por metralhadoras do
tempo da Revolução, puxadas por ca-
valos.

A seguir desfilaram soldados com
uniformes da Segunda Guerra Mundial e
depois unidades modernas, equipadas in-
clusive com mísseis ICBM. Entretanto
militares estrangeiros disseram que não
havia novas armas.

Por último, 120 mil habitantes de
Moscou desfilaram diante do Mausoléu
de Lénin. Muitos usavam trajes da época
da Revolução e outros conduziam carta-

moscou — o ministra soviético
da Deícsa, general Dimitri Ya/ov, ao
discursar antes do tradicional desfile nuli-
lar do Dia ila Revolução, na Praça Ver-
niellia, elogiou o próximo, encontro de
cúpula entre Reagan e Gorbachev mas
disse que a ameaça de uma guerra nu-
clear persiste e acusou "círculos imperia-
listas" dc ainda lutarem para obter supe-
rioridade militar.

Ladeado pelo líder Mikhail Gorba-
cliev e o presidente Andrei Gromiko,

. Yazov disse aos milhares de soldados
formados diante do mausoléu de Lénin.

-numa manha luminosa mas varrida por
ventos gelados:

— Apesar das tendências favoráveis
nas relações internacionais, a situação
mundial permanece complicada. Círculos
imperiljistas reacionários, ignorando as
lições da História, continuam a buscar a
superioridade militar.

A declaração foi considerada uma
alusão ao programa Guerra nas Estrela
(Sl)l) do presidente Reagan. Yazov ate-
huou as observações mais duras com
tílogios ao esforço de paz das duas super-
potências. Mas ressaltou que as autorida-
des soviéticas "estão adotando as medi-
das necessarias para reforçar o poderio
militar do pais. a um nível que assegure
que ninguém procurará perturbar nossa

, vida pacífica".

Raisa, exuberância e cautela política

Mary Ellen Bortin
Reuters

MOSCOU —
A elegante mulher
do líder soviético
Mikhail Gorba-
chev, Raisa, admi-
tiú que poderá ir a
Washington no
próximo mês para
o terceiro encon-
tro de cúpula com
o presidente Ro-
nald Reagan. Exu-
berante, em um
casaco de peles H«i»« Gorbachev
cinza e branco e gorro branco, ela assistiu
à parada militar na Praça Vermelha ao
lado das mulheres de outras autoridades,
enquanto seu marido observava tudo do
alto do mausoléu Lénin.

Ao responder uma pergunta sobre se
acompanharia seu marido a Washington
para a cúpula marcada para 7 de dezent-
bro, ela disse à repórter da Reuters: "Se
ela efetivamente ocorrer". O ministro da
Defesa, Dmitry Yazov, anunciou que a
reunião de cúpula se realizará, conforme
o programado, e explicou que a vaga
afirmação de Raisa era apenas um
cuidado de quem não deseja tornar-se
uma figura política.

A primeira dama soviética, que via-
jou com o marido para os dois encontros
de cúpula anteriores (em 1985, em Gene-
bra e, em 1986, em Reykjavic, Islândia),
mostrou-se bastante cordial ao conversar
com os correspondentes estrangeiros. Ela
revelou ter estudado alemão na escola e
conhecer inglês o suficiente para ler e
falar um pouco.— Estudei inglês por conta própria— explicou em russo.

Seus conhecimentos de inglês foram
suficientes para conversar em Genebra

Maconha tira candidato

de Reagan do Supremo

Sílvio Ferraz
Correspondente

WASHINGTON
— O juiz federal
Douglas Ginsburg
pediu a retirada da
sua candidatura à
Suprema Corte
dos Estados Uni-
dos devido às rea-
çóes provocadas
por sua revelação
de que havia fuma-
do maconha nos
anos 60 e 70, anun-
ciou um alto fun-
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cionário americano. Ele disse que Gins-
burg — indicado depois da rejeição de
Robert Bork pela Comissão de Justiça do
Senado — comunicou oficialmente sua
decisão à Casa Branca ontem à tarde.

Antes disso, o secretário de Educa-
ção, William Bennet, havia telefonado ao
presidente Ronald Reagan pedindo-lhe
que retirasse a candidatura de Ginsburg.
Vários senadores conservadores já ti-
nham encaminhado ao presidente ameri-
cano apelos para que não insistisse na
candidatura Ginsburg. "É claro que a
nomeação de Ginsburg não passa", afir-
mou uma fonte da Casa Branca ao The
Washington Post, que estampou a notícia
em manchete de primeira página. O pro-curador-geral, Edwin Meese, padrinhoda candidatura, preferia não vê-la retira-
dá, embora concorde que a revelação é
um grande obstáculo.

O secretário de Educação pediu a
Ginsburg que confirmasse sua declaração
à imprensa de que havia fumado maco-
ilha e ele o fez. Bennet, então, decidiu
telefonar para Meese a fim de transmitir
sua oposição. Não o encontrando, ligou
para o chefe do staff da Casa Branca,

Howard Baker, que desde o início era
contra o nome de Ginsburg devido à sua
pouca experiência jurídica.
A Casa Branca tentou fazer o jogo do
faz-de-conta não emprestando maior gra-vidade à confissão de Ginsburg. O presi-dente Reagan chegou mesmo a afirmar
que o importante é que ele não era um
viciado. Previu, ainda, que o povo ameri-
cano tremia compaixão e saberia perdoá-Io, mas não é bem assim. Na realidade, as
chances de Ginsburg chegar a Suprema
Corte foram se evaporando

Se os senadores democratas já com-
batiam sua indicação alegando inexpe-
riência, nos tribunais, os conservadores
— que ainda se mantinham dispostos a
aceitar Ginsburg para evitar uma segunda
derrota para Reagan — estão retirando
seu apoio.

Persiste sem resposta na Casa Bran-
ca, entretanto, a dúvida sobre as razões
que teria levado Ginsburg a confessar
que fumara maconha. Um funcionário do
Departamento de Justiça recordou quena noite anterior à sua escolha como
candidato à Suprema Corte, foi-lhe per-
guntado se havia algo em sua vida pre-
gressa que pudesse comprometer sua can-
didatura: "Ginsburg disse que não"

Nancy Reagan, que patrocinou uma
ampla campanha contra o uso de drogas
em todo o país, mostrou-se penalizada:"Infelizmente, nos anos 60 e 70, muita
gente a experimentou"

I—I MIAMI — O senador Alberto
Gore, candidato a candidato de-

mocrata às eleições presidenciais, disse
ontem que fumou maconha diversas
vezes nos tempos dc universidade c
enquanto servia o Exército americano
no Vietnã. Durante a convenção do
Partido Democrata na Flórida, Gore
afirmou que não se droga há 12 anos.

com Nancy Reagan, que preferiu ficar em
casa quando seu marido foi a Reykjavic.

A filha única do casal, Irina, também
estava presente e conversou com os jor-
nalistas ocidentais. Ela informou que não
acompanhará os pais aos Estados Unidos
e disse que havia deixado sua filha,
Oksana, cm casa porque estava gripada.

Raisa, que é doutorada em Sociolo-
gia, tirou várias vezes as luvas para
cumprimentar as pessoas que a pro-
curavam. Sua biografia oficial tem apenas
quatro linhas e não fornece nem sua data
de nascimento nem o local, o que deu
margem a especulações de que não fosse
de nacionalidade russa. Ontem, Raisa
esclareceu pessoalmente: "Sou russa, mi-
nha terra natal c a Rússia."

Mais URSS no
Caderno B Especial

Bourguib^ — O presidente da
Tunísia Habib Bourguiba. de 84 anos, foi
afastado do poder por seu primeiro-ministro Zine Al-Abidine Ben Ali. de 51
anos. numa manobra ainda não totalmen-
te esclarecida. Ben Ali disse que uma
junta médica havia considerado Bourgui-
ba muito doente para continuar na presi-ciência o que. pelo artigo 57 da Constitui-
ção, lhe permitiria tomar o poder. Outras
versões falam em golpe, com o apoio da
maior parte do gabinete. Ben Ali sempre
foi tido como um leal colaborador do ex-
presidente e notabilizou-se no combate
aos fundamcntalistas islâmicos, que pre-tendiam transformar a Tunísia em um
novo Irã. Ele anunciou imediatamente
duas mudanças no governo: o ministro
para Problemas Sociais, Hadi al Ba-
koush, assumiu a chefia do governo, e o
ministro do Exterior, Medi Mabrouk, quese encontra na capital jordaniana para a
cúpula arabe, foi substituído por Mah-
moud al Mesteri.
Seqüestro — Um homem arma-
do com um machado, alegando estar
fugindo da Máfia, apoderou-se por três
horas de um jato da Air Canadá no
aeroporto internacional de San Francis-
co. Os agentes do FBI afirmaram queJames Drake, de 37 anos, embarcou no
WeingW momentos antes de ele decolar
para Toronto e Montreal. Após ameaçar
o piloto com um machado, o seqüestra-
dor exigiu que o avião partisse paraLondres. Mas, após três horas, entregou-
se pacificamente às autoridades
UneSCO — O bioquímico espanhol
Federico Mayor Zaragosa foi eleito pormaioria esmagadora para o cargo de
diretor-gerai da Organização das Nações
Unidas para o Progresso da Educação,
Ciência e Cultura. A eleição marcou o
fim de um verdadeiro reinado do senega-
lês Amadou Mathar M'Bow à frente da
organização, dirigida por ele há 13 anos.
O péssimo estado das reservas do fundo
da organização foi justamente uma das
principais causas da recente queda de
prestígio de M'Bow.
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A SER NENHUMA i

NOVIDADE.

A Philips está lançando o Sistema Integrado Estéreo. Que o Ponto Frio está

vendendo pelo preço mais baixo do mercado, além de oferecer atendimento
especializado, crédito imediato, instalação grátis e assistência total após a compra.

Passe no Ponto Frio, converse com o Profissional Bom Som e conheça o
Sistema Integrado Estéreo. Uma grande novidade
da Philips que já está à sua disposição no Bonzão.
Como sempre, pelo menor preço.

O que é bom tá no Bonzão.
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PHILIPS

SISTEMA INTEGRADO
ESTÉREOF 1430Ampliíicador com 120 watts

PMPO e controle triplo de
equaluaçâo (Bass, Míd. Treble).
Tocadiscos sistema beltdrive.
Tape deck duplo.
Caixas acústicas FB 130.
tipo bass reílex.

Prazo de garantia' 12 meses.
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atraso sovietico cm alta tecnologia ou ™ ' mlm "
mcsmo cm itens basicos como eletrodo- dial. Josef Stalin cstava com o pais co. Um relatorio da CIA, em 1947,mdsticos. arruinado, sofrera perdas dc 20 milhoes concluiu que uma bomba sovietica naoNa verdadc, nmguem sabe quanto de vidas mas o ultimo ato da gucrra aconteceria antes de 1951 e. mcsmoos sovieticos gastam em armamentos. lant^ou um novo desafio aos sovieticos. assim, em caso excepcional. No dia 29so no proximo ano Gorbachev prometc Os Estados Unidos, seu maior inimigo, de aiiosto dc 1949, St:ilin retribuiu ore velar pela pnmeira vezo que e cute- estrearam em Hiroxima c Nagasaqui, susto com a exploM de Tvkwa (Caba-mtsticamente chamado de orgamento uma arma arrasadora que Ihes garantia &}, a primeira bomba atomica sovic-de defesa. De qualqucr maneira, um hecemonia mundial: a bomba atomica. rka
exame do dcsenvolvimento mihtar so- Os sovieticos tocavam com calma a Uniao Sovietica ao lorwo disvtcttco no pos-Gucrra mostra um ex- seu programs nuclear militar desde Wcadas, correu litM dos EstadB Uni-traordmano emprego de recur:pw em ,W. quando foi criada a Comissao do dos em material belico nuclear e con-dctrimento das condigoes de vida da Uramo. quando os amcricanos explodi- vcncional, obtendo uma paridade em
populagao, amda cabiveisde enquadra- ram a pnmeira bomba em Alamogor- tcrmOS estrateeicos com enfase diferen-mento no Terceiro Mundo. do, a 16 de julho de 1945. No mis te da amcricana. O grosso do arsenal

Folego — A estrategia dos fal- seguinte, Stalin fez um apelo dramatico nuclear sovictico esia nos I mil 398
coes direitistas de Reagan e (era) obri- ao seu estado-maior cicntifico cm imsseis balisticos iniercontincntais cm
gar o Kremlin a uma louca corrida para Moscou: cinco modem aminos e dois novos, os
se cquiparar ao programa belico ameri- — Uma unica exigencia de voces SS-X-24 e SS-X-25. O SS-X-24 e um
cano dos tiltimos seis anos, prevendo camaradas: consigam-nos armas atomi- missil movcl com lOdgivas independen-
uma falta de fSjego da economia russa, cas no menor espago de tempo possivcl. tes e ai esta uma vantagem cm relagao
que iria A bancarrota. Guerra nas Estre- Voces sabcm que Hiroxima abalou aos Estados Unidos. que ainda cstao
las, o programa |merciano de defesa mundo inteiro, o equilibrio foi destrui- desenvolvendo seu missil movcl. o Mid-
espacial, exigiria do Kremlin recursos do. Consigam a bomba — cla afastara getmani Em submarinos. os russos tem
astrondmicos (sem trocadilho) e, por de nds um terrfvel perigo —, afirmou mais misseis que os amcricanos, 979
isso mcsmo, Gorbachev se empenha clc na reuniao, segundo revelou o histo- contra t>40, mas um numcro menor de
tanto em paralisa-lo. riador David Holloway, no livro ogivas, 5 mil 736 contra 2 mil 410.

Guerra nas Estrelas rcpresenta, an- decisao sovietica de construir a bomba Fnrr-ic Amruiic cnviAirtc
« * «*>• » v* «*•* rn ., s vilhiS m 2tecnologia de ponta, algo que os sovie- Foi uma corrida louca que contou milhoes 151 mil dos Estados Unidos deticos neccssitam .demais, so que ha com a preciosa colaboragao dc cientis- acordo com o ultimo relatorio anual dorecursos limitados e outras prioridades. tas alemaes capturados, como Manfred Instituto Internacional de Estudos Es-Isso nao quer dizer que os sovieticos Von Ardenne. mentor do programa tratcgicos de Londres mas nesse totalrcjeitcm a utilizagao militar no cspago. nuclear de Hitler, que completou na entram funcionarios d'e apoio, que nAoEles ja tem em drbita o micleo de sua URSS a separagao magnetica do ura- contados pelos comandantcs ameri-estagao espacial permanente Mir (os nio. Conseguir uranio tambem foi difi- canos. Ainda assim. a Uniao Sovietica camericanos mal comegaram a esbogar cil e so em meados da dccada de 40 superior cm termos convencionais e nosua. aqui na Terra) e as implicagoes reservas localizadas na Asia Central gcral, seu Excrcito Vernielho J me'lhormilitarcs de um posto avangado em comegaram a serexploradas com meto- cquipado do que as forqas ocidcntais
orbita da Terra sao obvias. dos rudimentares, muitas vezes na mao CjUc tem pela [rente no teatro curopeu.

A caminhada sovietica para se tor- mesmo. daf a preocupagao europcia com as
nar uma potencia nuclear comegou logo Suato — Em Washington, estava Alemanhas, ondc os dois blocos se
apos o final da Segunda Guerra Mun- todo mundo confiante no atraso sovieti- encontram [rente a f.rente.



com chuvas ocasionais no Norte c Cenlro-(yeste.

Medo de capitania faz 
pescador 

fugir de protesto em Sepetiba
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Obituário

Hio (Ir
Maria Carolina Re®, 8.1; de
coin.i Ppálico. na 

"(gfisa ilc
S.nuk' Sim Sebastião. C.iiiow.
proíesfQta .ipõSüiHíuhi. Soltei-
ra. morava na Hli
Nil.i Duarte Caiuella l''ilho. 28,
tle iHUimatismo craniano. 110'

I lospilal SÒUZáj Autuar. Cario-
i,i. iSgenheijrÒ civil. Solteiro,
morava na Lagffij.
.jnuhnu lánilia llratl Ferrara.
S2. lie HiperteijM arterial, no
I lospitai da Orfflm 3'1 Penitcn-
cia. Solteira, morava em Bota-
fogo.
Maria l.vdia Costa Alves liar-
Imsa. 58. (le parada cardio-
^'spirjifttria. enua^a em Ipane-
ni,i. i"arioea. solteira.
I.ui/ donzaRa Niemaycr. 7.1. de
inlarto, em casa cm Luranjci|
ras. Carioca, casado, linha
três filhos.
Sebastião Antônio Pires. 73. de
cnti/ema pulmonar. Carioca,
gêlquitado. Tinha uma filha,
mot,i\,i etn Vitt Lobo.

Est
lãicarnacitm Lopes Peres. 72.
de iiiMilicicncia respiratória, na
S.int.i Casa de Misericórdia de
São Paulo] Paulista de Soroca-
ha. filha de espanhóis, militan-
te elo Partido Comunista Brasi-
leiro. foi presa política trocada
em l(<7! pelo Iinibaixador Ciio-
vani Buchcr. seqüestrado por
organizações de esquerda. I:\i-

Janeiro
Miriam Vieira l.ima. 51. ilc
liipciiens.io arterial] no I lospi-
tal Rocha Maia, PaulistiS casa-
da com lircilio I cli/anlo.
Sereia Harcellos Faust Cerquei-
ra. 53, de câncer, carioca, ad-
niinistrador. ÜMSquitado, mo-
rava em Laranjeiras.
Áurea Telles Costa. 8-1. de
pneumonia, na Casa de Saúde
Santa Tere/inha. Carioca, viú-
va ile Asdrnbal Moraes Costa,

l inha quatro filhos, morava na
Tijuca.
Mario do Nascimento, 60, de
pneumonia, no Hospital Naval
Ma rei lio Dias. Potiguar, militar
da reserva. Casado com Luzia
do Nascimento, tinha dois fi-
llios. Morava na Penha.
Maria Julie de Vasconcellos Pi-
res, 75. de embolia pulmonar,
no Hospital Casa de Portugal.
Carioca, viúva He Aloysio Pi-
res. Tinha três filhos, morava
na Tijuca.

a<los
lada no Chile até a queda de
Allciule, em 73, mudou-se para
Roma onde ficou ate a Anistia,
em 7'J. quando voltou ao Bra-
sil. listava concluindo um livro
de memórias sobre sua partici-
paçáo política durante o regime
militar. Deixa duas filhas, Olga
e Dcnise.

Gari encontra cinco

crânios na areia cia

praia de Dona Luís a

Imauincm o susto do gari Lúcio Cancio de Pontes quando, na
manhã de ontem, encontrou cinco crânios humanos na areia da
praia Dona Luisa. em Sepctiba. Eram 9h e havia pouca gente na
praia além do gari. O susto foi grande mas. refeito. Lúcio recolheu
os crânios e entretiou-os aos policiais de plantão no Destacamento
de Policiamento Ostensivo (DPO) de Sepctiba.

Os crânios — dois estavam em um saco plástico e tres
ioe.uios na areia — foram trazidos de r:ibeato para o Instituto
Medico-I egal do Rio. onde serão analisados. Os policiais acham
que i les loram usados em algum despacho de macumba na praia
fViia I iiísa; ria madrugada. Òs despachos safo trequentes no local,
sobretudo em Irente ao número 340. onde os crânios foram
encontrados.

Os policiais lembraram que a praia não e lugar utilizado para
desova de cadáveres e descartaram a hipóteses de unia chacina,
mesmo porque os crânios não exalavam mau cheiro e os ossos
estavam há muito calciticados. Por mais tétrico que seja. os
policiais acreditam que os crânios tenham sido roubados de algum
çemitêíno. para um despacho na praia, e por isso vão checar se
alguma cova foi violada na região.

Dois bebes, recém-nascidos, ambos do sexo masculino,
foram encontrados mortos na manhã de ontem em dois pontos da
Ipiia Sul — Rocinha e Lstrada fio Joá —. abandonados em
lorfdiçòeáj semelhantes. A 15'' Dl' (Leblon). que registrou as duas
ocorrências! não recolheu qualquer pista sobre o caso e encami-
nhou os corpos ao Instituto Médico-Legal.

j|m dos bebés. de aproximadamente um nics. loi encontrado
na Estrada do Joá. próximo ao número 1.385. onde funciona o
Hotel Viria dei Mar. Estava enrolado cm um lençol e coberto por
uma tolha de jornal.

Agentes mantêm greve e

presos não têm visita

durante fim de semana

A suspensão das visitas aos presos, por causa da greve dos
agentes penitenciários, não chegou a causar tumulto nos presídios
da Rua I rei Caneca, no centro do Rio. O novo diretor do Desipe,
Õswaldo Deleuze Raymundo, explicou, pessoalmente, aos fami-
liares dos presos a razão da suspensão. Convenceu a maioria mas
ouviu desaforos de mulheres mais exaltadas que, ile dedo em riste,
exigiam que sua entrada fosse permitida.

Os agentes se negavam a fazer a revista nos visitantes.
Deleuze disse que, apesar de não ser função específica da Polícia
Militar, os soldados poderiam se encarregar da revista mas, como
resposta, os agentes penitenciários que estavam em seus postos,
dentro dos presídios, sairiam de lá deixando toilo o trabalho nas
mãos da PM. Deleuze alegou que a animosidade entre os presos e
a PM é notória. Ele insinuou que se a direção do presídio ficasse
com a PM. os presos poderiam se debelar. Disse ainda que os
presos já haviam se conformado com a suspensão das visitas.

Do outro lado das grades, ou discretamente misturados aos
visitantes, os agentes penitenciários cochichavam nos ouvidos das
mulheres e mães dos presos que. se fizessem barulho conseguiriam
a liberação da visita. Algumas aceitavam a sugestão, outras, como
Márcia Gomes, se negavam a participar de qualquer tumulto,
afirmando que quando seus maridos, presos, fazem greve, apa-
nliani dos agentes. Elas comentavam também que os PMs
disseram que''não estavam dispostos a fazer a revista porque não
receberam seu pagamento, em função da greve dos funcionários
do Banerj.

O policiamento foi reforçado em torno dos presídios da
cidade. No portão do Milton Dias Moreira havia soldados de
capacete e escudo, outros a cavalo e dois com cães: um fila e um
pastor belga. Mas eles não precisaram usar as armas. Os familiares
gritavam e batiam palmas, mas não houve qualquer manifestação
mais auressiva.

A manifestação fracassada protestaria contra a poluição e a pesca predatória na baía

Medo de capitania faz 
pescador

fugir de 
protesto 

em Sepetiba

Com medo de possível perseguição 8a Capitania dos
Portos de Itacuruça à Colônia Z-15. pescadores de Sepetiba não
quiseram participar, na praça da cidade, de uma manifestação
de protesto contra a pesca predatória e o despejo de lixo de
várias indústrias na Baía de Sepetiba.

Mas, na beira da praia e nas esquinas da cidade, as queixas
eram muitas, às vezes até contra os próprios pescadores que,
sem meios de sobreviver, também recorrem â pesca de balão ou
arrastão, provocando a morte de toneladas de peixes menores,
que serviriam de alimento para robalos. bagres, arraias, sororo-
cai e pescadinhas."Pedágio" — Entre os que convocaram a fracassada
manifestação está um ex-pescador, Jorge Salviano Machado,
agora dono de restaurante. Jorge dirige suas maiores críticas ao
capitão dos portos de Itacuruçá, capitáo-de-corveta Sebastião
Domingos Cordeiro, que. segundo ele. "cobra pedágio das
traineiras que descarregam bem em frente â sede da capitania
toneladas de sardinha boca-torta. usada na fabricação de
farinha ile osso, um poderoso adubo".

Jorge, que denunciou tudo em carta ao ministro da
Marinha, Henrique Sabóia, compara a capitania de Itacuruçá a
uma banca de jogo do bicho "em que o capitão é o banqueiro e
os bicheiros são os oficiais que recolhem o dinheiro". E cita
entre estes um certo sargento Faustino. "Para apresentar
serviço! a capitania multa os barcos quebrados que vêm dar na
praia, em vez de ajudar a rebocá-los".

Para Jorge, os pescadores não podem fazer greve, pois não
teriam como se manter, e temem assinar listas ou participar de
manifestações, sob pena de o capitão dos portos proibir de vez a
pesca em Sepetiba."Como se não bastasse devastar o mar. as
autoridades da capitania de Itacuruçá usam o pescador, reque-
rendo áreas em que há algum interesse econômico ou imobiliá-
rio. cercando glebas e loteando terrenos que são divididos entre
o Incra e a Capitania dos Portos".

Na Colônia Z-15, cm Sepetiba, a produção pesqueira caiu
a níveis inimagináveis há cerca de 50 anos. O pescador Mileno
Ferreira da Silva, 40 anos de mar, lamenta, de dois anos para cá,
ter de usar balão — uma rede de teia fechada, que provoca a
morte de toneladas de peixes pequenos na pescaria de robalos,
anchovas e xereletes. "O que mais se vê hoje em dia são

ADELIA SAOUDA BORGES
7° DIA

¦ Odette Saouda Borges, filha e netos, Judith e
¦+• Humberto Arruda, filhos, genro, noras e netos,

I Aparecida Souza Borges e filha. Violeta Saouda
| Borges, agradecem as manifestações de pesar rece-

bidas pelo falecimento de sua querida mãe, sogra,
avó. e bisavó, ADELIA e convidam para a Missa de 7C Dia
que mandam celebrar por sua alma, 2a feira, dia 9, às
19:00h na Igreja S. Môníca, Rua José Linhares.

WANDA FERREIRA

LINHARES
ERICSSON LINHARES e família comuni-
cam seu falecimento e convidam para a
Missa de 7o Dia a realizar-se quarta-feira,
dia 11, às 10 horas na Igreja dos Sagrados

Corações Rua Conde de Bonfim, n° 474.

Avisos

Religiosos

e Fúnebres

Recebemos seu anúncio na
Av. Brasil, 500. De domingo â6a até 20:00h. aos sábados eferiados 17:00h. Tel- 585-4350 — 585-4326 — 585-4356 ou no horário comercialnas loias de
CLASSIFICADOS

Paru outras informações,
consulte o seu

JORNAL DO BRASIL

EMBAIXADOR

LUIZ BASTIAN PINTO

(FALECIMENTO)

+ CÉLIA BASTIAN PINTO, CARLOS BASTIAN

I PINTO e SENHORA, JAYME BASTIAN PIN-

TO, SENHORA e FILHOS, MONIQUE SIN-

GERY e FILHAS, cumprem o doloroso dever de

comunicar o falecimento do seu pranteado
LUIZ e convidam para o sepultamento, a reali-

zar-se HOJE, dia 8, domingo, às 12 horas,

saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 2

para o Cemitério São João Batista.

parelhas dc barcos arrastando halão. Por isso, este ano ocorreu
a mortandade de linguado, pela primeira vez aqui em Sepetiba.
É os peixes de profundidade, com a poluirão, vão acabar
morrendo".

Moacir Bastos, que está criando uma fundação de defesa
do meio ambiente em Santa Cruz. reconhece que sem a
construção de um porto em Sepetiba, para a centralização da
fiscalização, não haverá solução para o saque na baía. "O porto
tem área e projeto definidos, falta a vontade das autoridades"
explica Moacir que cita, entre os peixes praticamente em
extinção, a sardinha boca-torta, o camarão-rosa e linguado.
"Isso sem falar que as corvinas que atingiam 4,5 quilos agora
sáo pescadas com 50 gramas".

Poluição — Os pescadores falam com saudades das
ostras gigantescas, que valiam um almoço quando encontradas
na Baía de Sepetiba. Hoje, além de cinco vezes menores, elas
não são consumidas, tal o grau de contaminação que a baía
atingiu com os constantes despejos de zinco, enxofre e outros
materiais poluentes eliminados pelas indústrias da região. lintre
essas indústrias, Jorge Salviano cita a Hingá (zinco), Michelin.
Glasolit, Bonomia e até as estatais Casa da M oeda, Valesul e
Cosígua.

"Todas descarregam na Baía de Sepetiba e sáo responsa-
veis por 40% da devastação das águas. Os outros 60% ficam por
conta da pesca predatória, que vai acabar tirando o sustento das
10 mil famílias que dependem dessa atividade", lamenta Jorge.
A seu lado, Erasmo Alves 1'edrosa, 55 anos de carteira como
pescador profissional, muitas vidas salvas e muitas histórias do
mar para contar, também se queixa."Os pescadores novos,
empregados de pesqueiras, arrastam balão por cima de nossas
redes". Jorge sabe que vai ser difícil mas continua pregando um
fechamento temporário da baía de Sepetiba para a pesca, "até
que as espécies se recuperem".

Sepetiba. que serviu de cenário para a novela O Bem
Amado e recebeu durante anos milhares de turistas em busca da
lama medicinal de suas praias, hoje já não atrai tantos turistas e
pescadores. A lama da beira da praia está poluída e —, suspeita-
se — contaminada, mas ainda prende os barcos que só com a
ajuda de pelo menos trés pescadores atingem a água salgada em
busca dos peixes cada vez mais raros.

A frente fria que eslava penetrando no Sudeste deslocou-
se para o oceano. Pelo interior dessa região e do Sul. existe
um centro de baixa pressão influenciando o tempo nessas
áreas causando nebulosidade e pancadas de chuva. Nas
demais regiões do país o tempo van.i de claro a nublado
com chuvas ocasionais no Norte e CenlrEOeste.

No Rio e em Niterói

Nublado, com instabilidade no pe-ríodo. Visibilidade moderada.
Ventos do quadrante Norte a Sul
fracos a moderados, com rajadas
ocasionais. Temperatura estável.
Máximo e mínimo de ontem: 38.3"
cm Banjtu e 21.2" no Alto da Bpa
Vista.

Precipitação das chuvas em mm
Últimas 24 horas
Acumulada no mês
Normal mensal
Acumulada nu ano
Normal anual

100.6
97U.fi

10lJ8.4
Nasccri Us 0fch04min

^ Ocaso&s I'VhOHmin
O Mar Prcaxnar Baixamar

(Mh31mini.2m Ilh24min0.5mpj0 i—— i ——^ —
I6hl6min'l.lm 23h30min "0.3m
02h59min 1 3m I !h26min 0 4mAn eraI4h59min'l.2m 23h2Kmin 0.2m

Cabo 04h08min/1.2m I0h40min'0.3m
Frio 15h53min'l.Im 22h37min().l
O GMar informa que o mar está calmo, com
águas a !9". c os banhos estão liberados.

A Lua

mChcia MinKuanteAte 12 11 1311

aNova Criscrntf

Nos Estados
Condições

Hncoberto
Encoberto
EncobertoI ncoberto
li n coberto
Hncoberto
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
Pte. nublado
nublado
nublado
nublado

No Mundo
AmsterdãAssunçãoAtenasIkrlimI lorotaitruu-lasBuenos AiresCaracas(íenebraHavanaI.a Pa/LimaI.isboaLondresLos AngelesMadriMéxicoMiamiMontevidéuMoscouNova IorqueParisPequimQuitoRomaSantiagoToquioVienaWashington

nubladonubladonubladonubladonubladonubladonubladoclaronubladochuvosonubladonubladonubladonubladoclaroclaroclaronubladonubladonubladoclaronubladoclaronubladoclaroclaronubladonubladoclaro

Avisos

Re! igiosos

e Fúnebres

Recebemos seu anúncio na
Av. Brasil, 500. De domingo à
6a até 20:00h, aos sábados e
feriados 17:00h. Tel: 585-
4350 — 585-4326 — 585-
4356 ou no horário comercial
nas lojas de

CLASSIFICADOS
Para outras informações,

consulte o seu
JORNAL DO BRASIL

JOSE AROLDO DA S. CARVALHO

... Deus renova o mundo, como
renova os seres vivos.

Até breve
Do seu mano e amigo

ANTONIO RAMOS

ADELIA SAOUDA BORGES
7" DIA

¦ Odette Saouda Borges, filha o netos. Judith e
Humberto Arruda, filhos, genro, noras e netos, M'

I Aparecida Souza Borges e filha, Violeta Saouda
| Borges, agradecem as manifestações de pesar rece-

bidas pelo falecimento de sua querida mãe, sogra,
avó, e bisavó, ADELIA e convidam para a Missa de 7C Dia
que mandam celebrar por sua alma, 2J feira, dia 9, às
19 OOh na Igreja S Mónica. Rua Jose Linhares

RENATO LUIZ DA GRAÇA MELLO
(Missa de 7° Dia)

4. MARIA JOSÉ HECKSHER DA GRAÇA
T MELLO e seus FILHOS, GENROS, NO-

! RAS e NETOS, agradecem as manifesta-
ções de pesar recebidas por ocasião do

falecimento de seu querido RENATO e convi-
dam para a Missa de 7- Dia que farão ceir-brar
na Igreja de São Francisco Xavier, Tijuca, às
11.00 horas do dia 09/11,87, Segunda-feira

Paulo Roberto B. Beteille

(BETO)
Missa de 7? dia

LLOYD, YONE, CARLOS EDUARDO (CADU), MARIA ISABEL (BEBEL), VICENTE,
ELISA f: ftOSCLY (ROSE), PAI, MÃE, IRMÃO, CUNHADA, SOBRINHOS, NOIVA E
SEUS TIOS, PRIMOS E AMIGOS, agradecem as manifestações de carinho recebi-
das por ocasião do 'alocimento do nosso querido Beto e convidam parentes e ami-
gol para missa que larfio realizar dia 10 de novembro às 10:30 horas na Igreja de
Sito Francisco de Paula; no Largo de S3o Francisco.

RUTE KOLNSBERG PADRÃO FRANCO
(MISSA DE 7° DIA)

JL O Colégio Nossa Senhora da Assunção de São Frncisco e as familias
] Padrão e Franco convidam todos os amigos para a CELEBRAÇÃO DA
' MISSA DA ESPERANÇA na próxima segunda-feira, 09/11, às 8:30, a

realizar-se no Auditório do próprio Colégio à Rua General Rondon 240.
Rezaremos juntos pela nossa querida RUTE .

PAULO DE TARSO FERREIRA DOS SANTOS
(MISSA DE 7o DIA)

T Clélia Soares dos Santos; Denise, Arnaldo e filhos; Vania, Milton e
T filhos; Simone, Mauricio e filhos; Priscilla, Sérgio e filhos, agradecem

I o carinho recebido por ocasião do FALECIMENTO de seu querido
marido, pai, sogro e avô PAULINHO e convidam para a Missa de 7o

Dia a ser celebrada 2a feira, dia 9, às 10:00 horas, no Mosteiro de São
Bento, à rua Dom Gerardo n° 68

ARQUITETO

PAULO DE TARSO FERREIRA DOS SANTOS

(Missa de 7° Dia)

tA 

Diretoria de PIRES E SANTOS S.A. e seus Funcionários,
agradecem as manifestações de pesar pelo FALECIMEN-
TO de seu Diretor-Presidente PAULO DE TARSO e
convidam para a MISSA DE 7o DIA a ser celebrada, 2a

feira, dia 9, às 10:00 horas, na Igreja do Mosteiro de São
Bento, Rua Dom Gerardo n° 68.

«
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Maria Carolina iJta! »!* Vlcira Lima. 54, tie ^'[j ALM PWft ^tcoini hepatico, na (tflsa dc hipcrlcnsao arterial, no llospj- tfsSuMH (U ftl|Kv ""'Out SA fifjlA mf]W • li\ • 2? iV«0rj <^/« iw? 
'i ' • 1 

m.T H ,ori!nJ;'

ba. filha ile espanhois. militan- J ^S^ltSm livro. , - 
' 

, . . J W$tc do Parlido Comunista Brasi- , . » . . • • 1% /T 1 I ¦ 1^ I riciro. foi presa poh'iita frocada niemonas sohrc sua partici- */¦ y-^ rJ rv r-| A p Q Vil T Q f"» "1 Q TQ 7 V\ n n /I O AT* V _S
cm 1971 pclo Embaixador Ciio- paqao pohtica durante orefiimc lfJ_CU.U UC Ct |J11 CI lilCt lCl/i |JCO^ClU.UIvani Buchcr, scqiicstradp por militar. Dcixa duas filhas, Olga JL
organiajcdcs dc csquerda. Exi- e Dcnise. , ^ mflucncia da massa dc ar tropical sohrc o Sudcsje

/j , i _ -a esta contribuindo para a forma® da onda dc calor c i

Ageme. .«* 

~ 

I fugir de 
protesto 

em Sepetiba • 
gSEaSSHSl.~ • j. Com medo de possi'vel perseguigao da Capitania dos parelhasde barcosarrastandobalao. Porisso,esteanoocorreu —j- '

nreSOS JZCIO tClll UlSllCl Portos deltacuru<;;i a ColoniaZ-15, Pescadores de Sepetiba nao a mortandade de linguado, pela primeira vezaqui em Sepetiba. No Rio e em Niterdi Nos Estados
/t i quiseram participar, na praga da cidade, de uma manifesta^ao E os peixes de profundidade, com a poluigao, vao acabar — condi^ |m>> Mj„

durante fun de semana m&ss».sr - — -1?u II u • i • 1 11 • i u- . c *» r> Dull). i (inCuUQS ClL CnUVas ocasio- HR nublatfo 33.0 23.-S
A suspensao das visitas aos prcsos, por causa da ereve dos Mas. na beira da praia e nas esqumas da cidade, as queixas do meio ambiente em Santa Cruz, reconhece que sem nais. Tcmperatura cm ligeiro dccli- ap: nubiado mj 24>i

®. nPTiitcnpi-irins n'm cIummih n r-nisqr tnmtilin nn« mvcMim eram muitas> ^s vezes at6 contra os proprios pescadores que, construgao de um porto em Sepetiba, para a centraliza?ao da nio. Ventds j&uadran® Noric fra- am nubiado w.2 25.*.
Sua Frei IncS no cen.ro do Rio O scm 

fios 
de sobre,viver' a pesca dc balao ou fiscalizagao, nao havera solugap para 0 sa que na bafa. "0 portp *£EJ - ^ ?4

. Oswaldo Deleuze Raymundgf explicou. pessoalmente, aos fami- arras,ao«. P™0™*0 a 
,morte 

dt '°neladas de Pe'x« menores. tem area e projeto def.n.dos, alta a vontade das autondades ~a JfSf % nubiado Mi
, , . 1 - queservinam de alimento para roba os, bagres, arraias, sororo- explica Moacir que cita, entre os peixes praticamente em m(nijd)^ |s\i „Tn" CE: nubiado 31.2 w.gliarcs dos prcsos a razao da suspensao. Convcnceu a niaioria mas ^as £ pescadinhas 

b 
exlinSao. a sardinha boca-torta, 0 camarao-rosa e linguado. . ^mm.ma.21,2 

.noAhoda Boa p„. 3,3
Samaues?a wiSSrraitwJ 

** qUt' ° 
f" 

" "Peddgio" - Entre os que convocaram a fracassada "Isso sem falar que as corvinas que atingiam 4,5 quilos agora  rn: SSbtadj ms 22 j
" • 'I '' manifestagao esta um ex-pescador, Jorge Salviano Machado, sao pescadas com 50 gramasPrecipita?ao das chuvas em mm ajOs agentes sc negavam a fazer a revista nos visitantcs. ag0ra dono de restaurante. Jorge dirige suas maiores criticas ao Polui§ao — Os pescadores falam com saudades das —r~  ma: nubiado — 2ti.n.Deleuze disse que. apesarde nao ser funqao cspecifica da Policia capitao dos portos de Itacuru?a, capitao-de-corveta Sebastiao ostras gigantescas, que valiam um almogo quando encontradas Ultimas24 horas — pi nubtad| - — |-rMilitar. os soldados poderiam sc encarregar da revista mas, como Domingos Cordeiro, que, segundo ele, "cobra pedagio das na Bafa de Sepetiba.'Hoje, al6m de cinco vezes menores, elas Aaimulada no m£s — 

27 2 '23'ii
rcsposta. os agentes penitcnciarios que estavam cm seus postos, traineiras que descarregam bem em frente a sede da capitania nao sao consumidas, tal 0 grau de contaminagao que a baia 1 Ac2S"noano 97« o MS nubiado »!o to'.i
dcntro dos presidios, sairiam dc la deixando todo 0 trabalho nas toneladas de sardinha boca-torta, usada na fabricagao de atingiu com os constantes despejos de zinco, enxofre e outros j Normal anual kws^ nubla(I" ™.5 w.j
liiatis da I'M. Deleuze alegou que a animosidade entre os prcsos e farinha de osso, um poderoso adubo". materials poluentes eliminados pelas indiistrias da regiao. Entre —-——— —  l\l' n|||ado 23.8 io.o
a PM e notdria. Ele insinuou que se a dircqao do presidio ficasse Jorge, que denunciou tudo em carta ao ministro da essas industrias, Jorge Salviano cita a Hinga (zinco), Michelin, o Sol 7C~~ nubiado 31.3 20.#
com a PM. os prcsos poderiam se debelar. Disse ainda que os Marinha, Henrique Saboia, compara a capitania de Itacuru^a a Glasolit, Bonomia e ate as estatais Casa da M oeda, Valesul ^rc; ^ J
pres'os ja jiaviam se conformado com a suspensao das visitas. unia banca de jogo do bicho "em que 0 capitao e o banqueiro e Cosigua. O Mar Preamar Baixamar kn ciar„ 25/1 w j

, , , , .. , os bicheiros sao os oficiais que recolhem 0 dinheiro". E cita "Todas descarregam na Baia de Sepetiba e sao responsa- _J I • I• ' Do outro lado das grades, ou discretamente misturados aos gntre £s(es um certQ sargent0 faustino. "Para apresentar veis por 40% da devastagao das aguas. Os outros 60% ficam por Ri0 
'l'hlWn"l"",m 

MundoviSlrantes, os agentes penitcnciarios cochichavam nos ouvidos das servig0) a capitania multa os barcos quebrados que vem dar na conta da pesca predatdria, que vai acabar tirando 0 sustento das ",>4"1"""'"h-""""-'1" —_
mulnere|e macs do|ffiresos que, se fizesscm barullio conseguiriam praja, em vez de ajudar a rebocd-los". 10 mil famflias que dependem dessa atividade", lamenta Jorge. Anera 1 -m shW"""" j'" Anwcrda dan m h
a liberaqao da visita. Algumas accitavam a sugestao. outras, como Para Jorge, os pescadores nao podem fazer greve,pois nao A seu lado, Erasmo Alves Pedrosa, 55 anos de carteira como i2humm.(i.5m ophiomini) 3m nubia® mMarcia Gomes, se negavam a participar dc qualqucr tumulto, teriam como se manter, e temem assinar listas ou participar de pescador profissional, muitas vidas salvas e muitas historias do ! Cabo '"h-omm 1 imi ihi2mina4m H"cn.« Airw nubiado -n id
;rfinrcindo que quando seus maridos. presos, fazem grcve, apa- manifestagoes, sob pena de o capitao dos portos proibir de vez a mar para contar, tambem se queixa."Os pescadores novos, Frio u.hismm 1 im 23hiimino.i n,^nhaRUe Sillo 10"rthitfil dos agentes. Elas comentavain tambem que os PMs pesca em Sepetiba."Como se nao bastasse devastar 0 mar, as empregados de pesqueiras, arrastam balao por cima de nossas 0oiMar — queo'nar«SSoimo,com ™nkSrurt nSdo 6 

1"?
disseram que nao estavam dispostos a fazer a revista porque nao autoridades da capitania de Itacuruga usam 0 pescador, reque- redes". Jorge sabe que vai ser difi'cil mas continua pregando um igm a 21*'. gftou tmo ubendos. (;cnebrs nubiado 10 5'rcccHcram seu pagamento, em fum;ao da grcve dos funcionarios rendo areas em que hd algum interesse economico ou imobilia-. fechamento temporario da baia de Sepetiba para a pesca, "ate ATTua i«S. few 16 Isdo Banerj. rio, cercando glebas e loteando terrenos que sao divididos entre que as especies se recuperem". " u?dres 1 ""l,|'"lu ^ 5

n i„. i- 1 0 Incra e a Capitania dos Portos". Sepetiba, que serviu de cenario para a novela O Bem H| 'mrmm mm**" ciiuw is 's

ill Nn n'nrinn Hn win m nine m ir- h- a m' i°S /! Na Colonia Z-15, em Sepetiba, a produ?ao pesqueira caiu Amado e recebeu durante anos milhares de turistas em busca da ~4 J
1 \ 1 , •rcira awa soldados de a niveis inimagindveis ha cerca de 50 anos. O pescador Mileno lama medicinal de suas praias, hoje ja nao atraitantos turistas ¦ Monit.idtu L*" 23 ucapace c e escu 0, ou ros a cava 0 e dois com caes: urn fila e 11111 FerreiradaSilva,40anosde mar, lamenta, de dois anos para ca, pescadores. A lama da beira da praia esta poluidae—, suspeita- Cm* MinguaaJ J|U^'ad0 "!

pastor belga. Mas eles naoArecisaram usar as^armas. Os familiares ter de usar balao — uma rede de teia fechada, que provoca a se — contaminada, mas ainda prende os barcos que so com , aic 12/11 13/11 Novaiorqut nubiado 7 I
,gfita\am c liatiam palmas. mas nao houve qualqucr manifestaqao morte de toneladas de peixes pequenos na pescaria de robalos, ajuda de pelo menos tres pescadores atingem a agua salgada em I hh flPII '¦"* "ubiado 5,niais.agressiva. anchovas e xereletes. "O que mais se ve hoje em dia sao busca dos peixes cada vez mais raros. HKI I ??m; , cla'" jj ?" A Sao Francisco nubiado I') ]•(

JOSEAROLDO DAS. CARVALHO I 
ADELIA sa°uda borges I WANDA FERREIRA J 

| 
^ 
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... Deus renova O mundo, como . CHAPEUZINHOVERMELHOconvidapara LINHARES Gari Plicontra cincore nova OS seres VIVOS. T a Missa de7°Diaquemandacelebrarpor . PRirQCnM , IMUARCC f rr Isdn 
eilLUriira LUILO

Ate breve I alma de D. ADELIA SAOUDA BORGES, i ERICSSON LINHARES e famdia comuni- * c Jr,
Do seu mano e amigo nfta,lis" T Missa de SSXSS C 

(ml0S ™ areia (l(l

: . ANTONIO RAMOS mi** *»'** lintam.' 
' 

Irakis praia 
de Dona Luisa

'—J "i"~~~——————————J Imagincm osusto do gari LiicioCanciode Pontes quando, na
.... . manha de ontem, cncontrou cinco cranios humanos 11a areia da

——— »  _ _ ^ _ _• rnn a i\x a n^n praia Dona Luisa, em Sepetiba. Eram 9h e havia pouca nentc na
P TP Kfll N^RFRfl PAnPAH FRANPfl EMBArXADOR praia^lem do gari. O susto foi grandc mas, refeito. Lucio recplhiu
ItU I L. I\v LllvUkllU I nunnu I linilUU OS cranios e entregou-os aos ppliciais de plantao no Destacamento

(missa de 7° dia) I 1117 RAQTIAKI PIMTO de Policiamento Ostensivo (DPO) de Sepetiba.
w£m I IAHlIU I I I X 0-s cranios — dois estavam em um saco plastico e tres

JL O Colegio Nossa Senhora da Assungao de Sao Frncisco e as familias ,r . , P/«uiphtA^ jogados na areia — foram trazidos de raijecao para 8 Insjituto
"-•'I Padrao e Franco convidam todos OS amigos para a CELEBRACAO DA (FALECIAAENTO) Medico-Legal do Rio. onde serao analisados. Os policiais acham
:i MISSA DA ESPERANQA na proxima segunda-feira, 09/11, ds 8:30, a « rci I A IactiAM DIMTO PADI HC DACTI AM '^°.dImaSmtba 

na 
,Pr#

realizar-se no Audit6rio do pr6prio Coleqio I Rua General Rondon 240 T CELIA BASTIAN PINTO, CARLOS BASTIAN Dona Luisa. namadrugada.ps despactesao frequcntes no local,itJdMZdi be Iiu MUUILUIU uu piupnu ouiayu d nud oenerai nonaon zw. f n,» or Ml \ r~\r~> A 1 a\/k /ir da pti am niM sobretudo em frente ao numero 340, onde os cranios foraln
Rezaremos juntos pela nossa querida RUTE . | PINTO e SENHORA, JAYME BASTIAN PIN- cncontrados.

TOSFNH^RA P Fll HQS MONIOIJF SIN- , 0spHciaisf mbraram que a praighaMigar utilizado paW, OLINnUnn C IILnuO, IVIwINIV^UlI OIIn desova de cadaveres e descartaram a hipoteses de uma chacina,
GERY e FlLHAS, cumprem o doloroso dever de mesmol°r.c«ue os crA"f°? nf° e^'avam mau cheim e os 0ss(«

H ¦¦¦ r 1 . 1 , estavam na muito calcificados. Por mais tetrico que seja, Os||f\ 
WflllOl'TO ftC comunicar O talscimsnto do S6U prantoado policia®crcditemqu|o^anios-tenhiihstaofoubad^dealgulgraiau w 0. bcwmc 

LUIZ e convidam para 0 sepultamento, a reali- SliKll^Jpr™1'e>ri"pcbe:ar|
 - IBETOI zar-se HOJE, dia 8, domingo, as 12 horas, P* "2; •."»>» *> ¦»,"»«>«*" — W Mieea "70 rlio -_i x ' 1 -J A 1 n 1 r* _i n foram cncontrados mortos 11a manha de ontem cm dois ponios da•• JL . Missaae /vaia saindo o feretro da Capela Real Grandeza n° zona sui - Rodnha e Estrada do j0& -, abandonados cm' ' LLOYD, YONE. CARLOS EDUARDO (CADU). MARIA ISABEL (BEBEL), VICENTE. n5n ^ P^rv^i+cirir, Q5/^ Iaqa Do+ic+ci condigoes semclhantcs. A 15"' DP (Lcblon), que registrou as dulls

A ELISA E ROSELY (ROSE), PAI, MAE, IRMAO, CUNHADA. SOBRINHOS, NOIVA E [Jell d U ^UllllLcllU OdU JUdU DdUold. ocorrencias, nao rccolheu qualqucr pista sohrc o caso e encanii-SEUS TIOS, PRIMOS E AMIGOS, agradecem asmanifesta?5esdecarinhorecebi- _________nliou os corpos ao Instituto Medico-Lecal
R das por ocasiSo do falecimento do nossoquerido Beta e convidam parentese ami- . ___________ Um dosbebes de anro\imadamente um nu-s fnl^rnninffllD gos para missa que far5o realizar dia 10 de novembro Ss 10:30 horas na Igreia de i ZTTZT^TTZZZ PS„ ,, apruximauamtnie uni mes, lot uicontrado

S5o Francisco de Paula, no Largo de S3o Francisco. EMBAIXADOR ,, l]° ^oa« proximo ao numero 1.385, onde funci6najO
.  tmunlAnllllli Hotel Vina del Mar. Estava enrolado em um lengol e coberto por

Wf=======± LUIZ LEIVAS BASTIAN PINTO ,= k" arquiteto - 
(FALECIMENTO) ADELIA SAOUDA BORGES

PAULO DE TARSO FERREIRA DOS SANTOS JL O ministro do Estado, interino das Relagoes 7°DIA.... 4r-j_- • xi • ¦ Odette Saouda Borges, filha e retos, Judith e
(Missa de 7° Dia) f Exteriores comunica com pesar o talecimento 4- Humberto Arruda, filhos, genro, noras e netos, Ma 1 I

''¦JL a Diretoria de PIRES E SANTOS S.A. e seus Funcionarios do ombaixador Luiz Leivas Bastian Pinto | Borges, agradecem as manifestagoes de pesar reee-
f agradecem as manifestagoes de pesar pelo FALECIMEN- COnvida parentes, colegas e amigos para O enterro av6, e bisavo^DEL^'^convidarn^ar^a^fssa^de 7°^fa:

10 de seu Diretor-Presidente PAULO DE TARSO e nup sp rpali7ara dominao 8 dp novpmbrn Aq in ¦ I que mandam celebrar por sua alma, 23 feira, dia 9, as . I
rnnviHam nam a MIQQA nc "70 r\IA o ^^i^u j oa L)UC oc lcdll/.aia UUI I III lyu, O UC IIUVCIIIUIU do I zl 19:00h na Igreja S. Monica, Rua Jose Linhares.Qsnyiaam para a MlbbA Dt 7° DIA a ser celebrada, 2a hnrac nn Pomitprio In5n R?itiQt3feira, dia 9, as 10:00 horas, na Igreja do Mosteiro de Sao noras no LemiteriO oao J030 batlSta —

Bento, Rua Dom Gerardo n° 68 r^—
' 

I . ...-TA ^*r»wA. .I/N rnrinr RENATO LUIZ DA GRAQA MELLO

1 LUIZA CARVALHO MUNIZ FREIRE

PAULO DE TARSO FERREIRA DOS SANTOS auiz^A) + Ha,JC#
(MISSA DE 7° DIA) (Falecimento) I MELLO e seus FILHOS, GENROS, NO-

u/it^i I-N o-7A ucicma rA„ii ,,nwin I RAS e NETOS, agradecem as manifesta-
4" nlia Scoares d(?s, San!os: Denise, Arnaldo e filhos; Vania, Milton e 4" crIirf tfreza^ p FAMILIA TH^OBAI no Antonio ^opp ?°es de pesar recebidas P°r ocasiao do
T filhos; Simone, Mauricio e filhos; Priscilla, Sergio e filhos, agradecem f vummc car/hi ia FAIV"I-IA' 'HEOBALDO ANTONIO KOPP, falecimento de seu querido RENATO e convi-• f o carinho recebido por ocasiao do FALECIMENTO de seu querido ' WONNE e FAMILIA, pesarosos, comunicam o falec.mento de sua d Missa de 7° Dia Se fa ao ceSbrarmarido Dai soaro e avo PAULINHO p rnnviHam nara a N/iicca Ho 70 querida LUIZINHA e convidam os demais parentes e amigos para p | ,V,J~: " . que Tarao ceieorar

Dia a^ se celeb ada 2Mei?a dia 9 ks 0 00^ horas noP Mnst^ n Hp qJn seu sepultamento HOJE, as 11:00 horas, saindo o feretro da Capela Real na '9reJa de Sao Francisco Xavier, Tijuca, as
Bento I rua Dom Gerardo n° 68 

Mosteiro de Sao Grandeza p 3 para o Cemiterio Sao Joao Batista. 11.00 horas do dia 09/11/87, Segunda-feira

Carlos MoBquita

Obituário Loteria

''sjro ia w A k i NU
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Saiu para o bilhete n" 62 089 da Loteria Federai,
vendido cm São Paulo, o primeiro prêmio da extração n"
2 392, no valor de CZ$ 3 milhões. Os outros prêmios foram:
2o) n' 40 185, de CZS 18Ü mil, para o Mato Grosso do Sul;
3") n° 38 198, no valor de CZS 100 mil, para São Paulo; 4 )
n° 15 949, de CZS 70 mil, vendido no Paraná; e 5") n" 5 838,
no valor de CZS 50 mil, para o Estado de Mato Grosto.

Tempo
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Medo de capitania faz 
pescador

fugir de 
protesto 

em Sepetiba

A influência da massa de ar tropical sobre o Sudeste
está contribuindo para a formação da onda de calor c
nebulosidade. No Sul, ainda predomina tempo claro, mas
no restante do país, especialmente cm algumas áreas do
Norte e Centro-Oeste, verifica-se nebulosidade e pancadasde chuva.

parelhas de barcos arrastando balão. Por isso, este ano ocorreu
a mortandade de linguado, pela primeira vez aqui em Sepetiba.
E os peixes de profundidade, com a poluição, vão acabar
morrendo".

Moacir Bastos, que está criando uma fundação de defesa
do meio ambiente em Santa Cruz, reconhece que sem a
construção de um porto em Sepetiba, para a centralização da
fiscalização, não haverá solução para o saque na baía. "O porto
tem área e projeto definidos, falta a vontade das autoridades",
explica Moacir que cita, entre os peixes praticamente em
extinção, a sardinha boca-torta, o camarão-rosa e linguado."Isso sem falar que as corvinas que atingiam 4,5 quilos agora
são pescadas com 50 gramas".

Poluição — Os pescadores falam com saudades das
ostras gigantescas, que valiam um almoço quando encontradas
na Baía de Sepetiba.'Hoje, além de cinco vezes menores, elas
não são consumidas, tal o grau de contaminação que a baía
atingiu com os constantes despejos de zinco, enxofre e outros
materiais poluentes eliminados pelas indústrias da região. Entre
essas indústrias, Jorge Salviano cita a Hingá (zinco), Michelin,
Glasolit, Bonomia e até as estatais Casa da M oeda, Valesul e
Cosígua."Todas descarregam na Baía de Sepetiba e são responsa-
veis por 40% da devastação das águas. Os outros 60% ficam por
conta da pesca predatória, que vai acabar tirando o sustento das
10 mil famílias que dependem dessa atividade", lamenta Jorge.
A seu lado, Erasmo Alves Pedrosa, 55 anos de carteira como
pescador profissional, muitas vidas salvas e muitas histórias do
mar para contar, também se queixa."Os pescadores novos,
empregados de pesqueiras, arrastam balão por cima de nossas
redes". Jorge sabe que vai ser difícil mas continua pregando um
fechamento temporário da baía de Sepetiba para a pesca, "até
que as espécies se recuperem".

Sepetiba, que serviu de cenário para a novela O Bem
Amado e recebeu durante anos milhares de turistas em busca da
lama medicinal de suas praias, hoje já não atrai tantos turistas e
pescadores. A lama da beira da praia está poluída e —, suspeita-
se — contaminada, mas ainda prende os barcos que só com a
ajuda de pelo menos três pescadores atingem a água salgada em
busca dos peixes cada vez mais raros.

No Rio e em Niterói Nos Estados
Condições

Nublado a ocasionalmente enco-
berto. Pancadas de chuvas ocasio-
nais. Temperatura em ligeiro declí-
nio. Ventos: auadrante Norte fra-
cos a moderados com rajadas oca-
sionais. Visibilidade moderada.
Máxima de ontem: 35.1". em Ban-
eu; mínima: 21,2", no Alto da Boa

nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
nublado
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nublado
nublado
nublado
nublado
claro
claro
claro

Precipitação das chuvas em mm
Últimas 24 horas
Acumulada no mês
Nomial mensal
Acumulada no ano
Normal anual

Nascerá às 06h03min
19h09min

Prcamar
12h09min/0.6m No Mundo16h46min/l.lm 0üh22minT).3m

5h38min/0.4m03h36min/1.3ml AmsterdãBerlimBruxelasBuenos AiresCaracasCopenhagueChicagoFrankfurt(tenebraI.imaLisboal-ondresLos AngelesMadriMéxicoMiamiMontevidéuMontrealMoscouNova IorqueOsloParisRomaSão FranciscoSantiagoTóquioViena
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12hl4min/0.5m 00hl0min/0.3m
04h43min/l.lml lhl2min/0.4m
16hl5min'l.lm

O G/Mar informa que o mar está calmo, com.iguas a 2U". Banhos estão liberados.

Minguante
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Crescente28/11ADELIA SAOUDA BORGES
7° DIA

JL CHAPEUZINHO VERMELHO convida para
T a Missa de 7o Dia que manda celebrar por

I alma de D. ADELIA SAOUDA BORGES,
mãe de sua diretora Violeta Saouda Bor-

ges, 2a feira, dia 9, às 19:00h, na Igreja S.
Mônica, Rua José Linhares.

WANDA FERREIRA

LINHARES... Deus renova o mundo, como
renova os seres vivos.

Até breve
Do seu mano e amigo

ANTONIO RAMOS

Gari encontra cinco

crânios na areia da

praia de Dona Luísa
Imaginem o susto do gari Lúcio Câncio de Pontes quando, na

manhã de ontem, encontrou cinco crânios humanos na areia da
praia Dona Luísa, em Sepetiba. Eram 9h e havia pouca gente na
praia além do gari. O susto foi grande mas, refeito, Lúcio recplhèu
os crânios e entregou-os aos policiais de plantão no Destacamento
de Policiamento Ostensivo (DPO) de Sepetiba.

Os crânios — dois estavam em um saco plástico e tres
jogados na areia — foram trazidos de rabecão para o Institufo
Médico-Legal do Rio, onde serão analisados. Os policiais acham
que eles foram usados em algum despacho de macumba na prajjaDona Luísa, na madrugada. Os despachos são freqüentes no local,
sobretudo em frente ao número 340, onde os crânios foraln
encontrados.

Os policiais lembraram que a praia não é lugar utilizado patadesova de cadáveres e descartaram a hipótesesfáe uma chacino,
mesmo porque os crânios não exalavam mau cheiro e os ossjis
estavam há muito calcificados. Por mais tétrico que seja. os
policiais acreditam que os crânios tenham sido roubados de álgüm
cemitério, para um despacho na praia, e por isso vão checar se
alguma cova foi violada na região.

Dois bebês, recém-nascidos, ambos do sexo masculino,
foram encontrados mortos na manha de ontem em dois pontos da
Zona Sul — Rocinha e Estrada do Joá —, abandonados em
condições semelhantes. A 15'1 DP (Leblon), que registrou as dujis
ocorrências, não recolheu qualquer pista sobre o caso e encanii-
nliou os corpos ao Instituto Médico-Legal.

Um dos bebês, de aproximadamente um mês, foi encontrado
na Estrada do Joá. próximo ao número 1.385, onde funcióna o
Hotel Viria dei Mar. Estava enrolado em um lençol e coberto pôruma folha de jornal.

ERICSSON LINHARES e família comuni-
T cam seu falecimento e convidam para a

I Missa de 7o Dia a realizar-se quarta-feira,
dia 11, às 10 horas na Igreja dos Sagrados

Corações Rua Conde de Bonfim, n° 474.

EMBAIXADOR

LUIZ BASTI AN PINTO

(FALECIMENTO)

+ CÉLIA BASTIAN PINTO, CARLOS BASTIAN

| PINTO e SENHORA, JAYME BASTIAN PIN-
TO, SENHORA e FILHOS, MONIQUE SIN-

GERY e FILHAS, cumprem o doloroso dever de
comunicar o falecimento do seu pranteado
LUIZ e convidam para o sepultamento, a reali-
zar-se HOJE, dia 8, domingo, às 12 horas,
saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 2

para o Cemitério São João Batista.

(MISSA DE 7° DIA)

JL O Colégio Nossa Senhora da Assunção de São Frncisco e as familias
I Padrão e Franco convidam todos os amigos para a CELEBRAÇÃO DA' MISSA DA ESPERANÇA na próxima segunda-feira, 09/11, às 8:30, a

realizar-se no Auditório do próprio Colégio à Rua General Rondon 240.
Rezaremos juntos pela nossa querida RUTE .

Paulo Roberto B. Beteille

(BETO)

. Missa de 7? dia
LLOYD, YONE, CARLOS EDUARDO (CADU), MARIA ISABEL (BEBEL), VICENTE,ELISA E ROSELY (ROSE), PAI, MÃE, IRMÃO, CUNHADA, SOBRINHOS, NOIVA ESEUS TIOS, PRIMOS E AMIGOS, agradecem as manifestações de carinho recebi-das por ocasião do falecimento do nosso querido Beto e convidam parentes e ami-
gos para missa que faráo realizar dia 10 de novembro às 10:30 horas na Igreja deSão Francisco de Paula, no Largo de SSo Francisco.

ARQUITETO

PAULO DE TARSO FERREIRA DOS SANTOS

ADELIA SAOUDA BORGES(FALECIMENTO)
JL O ministro do Estado, interino das Relações

| Exteriores comunica com pesar o falecimento
do embaixador Luiz Leivas Bastian Pinto e

convida parentes, colegas e amigos para o enterro

que se realizará domingo, 8 de novembro às 12
horas no Cemitério São João Batista

7° DIA
¦ Odette Saouda Borges, filha e retos, Judith e*T" Humberto Arruda, filhos, genro, noras e netos, Ma
I Aparecida Souza Borges e filha, Violeta Saouda
| Borges, agradecem as manifestações de pesar reee-

bidas pelo falecimento de sua querida mãe, sogra,
avó, e bisavó, ADELIA e convidam para a Missa de 7o Dia
que mandam celebrar por sua alma, 2a feira, dia 9, às
19:00h na Igreja S. Mônica, Rua José Linhares.

(Missa de 7o Dia)

PA 

Diretoria de PIRES E SANTOS S.A. e seus Funcionários,
agradecem as manifestações de pesar pelo FALECIMEN-
TO de seu Diretor-Presidente PAULO DE TARSO e
convidam para a MISSA DE 7o DIA a ser celebrada, 2a

feira, dia 9, às 10:00 horas, na Igreja do Mosteiro de São
Bento, Rua Dom Gerardo n° 68.

LUIZA CARVALHO MUNIZ FREIRE (Missa de 7o Dia)
J* MARIA JOSÉ HECKSHER DA GRAÇA
T MELLO e seus FILHOS, GENROS, NO-

I RAS e NETOS, agradecem as manifesta-
ções de pesar recebidas por ocasião do

falecimento de seu querido RENATO e convi-
dam para a Missa de 7o Dia que farão celebrar
na Igreja de São Francisco Xavier, Tijuca, às
11.00 horas do dia 09/11/87, Segunda-feira

(LUIZINHA)
(Falecimento)

JL WITOLD CZAJKOWSKI, HJELENA e FAMÍLIA, ALOYSIO MUNIZ
T FREIRE, TEREZA e FAMÍLIA, THEOBALDO ANTONIO KOPP,

I YVONNE e FAMÍLIA, pesarosos, comunicam o falecimento de sua
querida LUIZINHA e convidam os demais parentes e amigos para o

seu sepultamento HOJE, às 11:00 horas, saindo o féretro da Capela Real
Grandeza n° 3 para o Cemitério São João Batista.

(MISSA DE 7° DIA)
iL, Clélia Soares dos Santos; Denise, Arnaldo e filhos; Vania, Milton e
| filhos; Simone, Mauricio e filhos; Priscilla, Sérgio e filhos, agradecem' 
j o carinho recebido por ocasião do FALECIMENTO de seu queridomarido, pai, sogro e avô PAULINHO e convidam para a Missa de 7°

Dia a ser celebrada 2a feira, dia 9, às 10:00 horas, no Mosteiro de São
Bento, à rua Dom Gerardo n° 68.
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A conirigi de 15 mil toneladas do Icitc y-'y •"! 1 • / {*^ 1

(J Brasil pode terminar ortao do mundo
cstoquc privailn,.aiuinciai.los pelo ministro JL
da.Agiieultuia. Iris Rcscndo, loram desa- Washington — Baixado o pnno 

1 do Brasilaraiico. Essesdoisobsuicu-
consclhadospcMionussaodcCoombnacaB . ,• . , , . t iffl ,,
Financcira ffiCF) cncarrcgada dc fomeccr l ;' novcla A rcncgocia<jao 1K llUtrm"u". °dc*"c?» i
parcccrcs aos Ministcrios da Fazcnda c do ^a divida externa, o embmxador do . 10 ' '\'s,/ u"" 0 s*cul° <}x>- °
Plfncjaineiito sobre os pedidos dc gastos Brasil cm Wiishmgjon, Marcilio Mar- . brasilciro naopode se conformar no
cxiia-orcjafplcntarios. 0 cusio dessa cstoca- qucs Morcira, 55 anos, volta seas destino mediocre. Sua obrigagao c...
goni scria dc CZ$ 7.2 bilhocs. considcrado olhos para uma qucstao maior: dar a volta por cima, cmboru para
proibilivo. crcsccntc risco dc o Brasil tornar-sc . isso tenha que se despojar dc prccon- 

'
A CCF tern a oriemaqag de vctar orfao da comunidadc economica in- * MU ccitos", frisa. Paru o embaixador, o .

qualquerj aumcnto dc despesa. Sens tecnicos tcrnacional. Com o mundo dividin- " 1 , i ||k Jlfev acidcntc nuclcar dc Goiania dramati-
estao alarmados com a queda dc rcceita do-sc cm grandes blocos dc intcrcs- wtHamSkk. I t * *Mg"-' za 0 dcscncontro dos varios Brasis —
ncstc Inn dc ano (ccrca dc L ,c menosqueo ses comcrciais cm comum, o Brasil v 1 uni com wedicinu avancada.Wutro
prcvisto) c coin 0 aumcnto dos gastos nao cstd „a perMria J ucontccimcntos ' Si® §*W dc usar a energia nuclcar

cconomicos. 
"Sc nao ocorrcr uma como fcrramcnta dc progrcsso, to-

dramatiea rcvcrsao desta situagao, * '"V'. mundo us precuugocs ncccssurius.
0 ministerio da Fazcnda. a pedido do podcrcmos cstur dcrrupundo. inexo- Etm scu S^incntc no tcrcciro undur

sccret;irio-gcral. Mailson dc Nobrcga, co- ravelmentc, pura 0 pantano da obso- M . jc ;\4ff^ ^ embaixada, 11a Massachusetts
meqou a avaliar exatamcnte quanto vao Icsccnciu", adverte cstc obscrvudor jPr ^ j -•> I 

Avenue 3000, c numu mesa do Risto-
custar a mais os aumentos salariais dos privilegiado do ccnurio interna- jPj!''' "''rantl ^'ccn'/0- na Connecticut A ve-
scrvidorcs civis c militarcs, cstimados entre cionali ^ WMSp' nuc- n0 Centro dc Washington, o
CZ$ 40 bilhocs c CZ$ 60 bilhocs. Os pffra Marcilio, o importantc W F cmbaixador den u scguintc cntrcvistu
membros da CCF sc queixam, pqrbni, dc varrer para buixo do tupcte 0 cntulho >->' - . . uo corrcspondcntc do JORNAL DO

| 

s^)^escu^ do 
uutoritarismo politico c o cntulho BRASIL Silvio Ferraz.

a queda do dolar beneficiara'o setor'junto JORNAL DO BRASIL Acertadas mento de atividades que nao lhes saS
Comunidade Economica Europdia. Ele dizique as c'ontas com a comunidade financeira, i. ' proprias, sem dogmatismos. Nao se trata
escassez mundial de celulose. que baliza 0 preqo rnmo esia o Brasil no rcnarin intcrm' ife m ^ - 1 de vender a Petrobxas ou a Eletrobras,
do panel e outro fator favonivel e que a valoriza- cional? St , £ mas sim de um esforgo no qual 0 Estado
qao das moedas dos paises escandinavos Marcilio Marques Morlinc  Esta- fc''" 

' ' crie bens publicos, comeqando com a
nossos principals concorrentes e'm celulose mos vivendo uni moiiiento muito impor- f£ % provisao aos cidadaos daqueles bens pu-
papel — dao maior competitividade ao Brasil no tantc p;ir;, refletir sobre que forma \ blicos essenciais as suas necessidades ba-
setor. As vendas brasileiras. segundo Calfat, Brasil deve buscar sua reiriscrcao no jg£< sicas. Saiide, saneamento, habitagap,
estao sendo redirecionadas para paises europeus. sistcma economico mundial Importantc HMKhI transporte publico sao exemplos de seto-
Mprrarln fntnrn nao s6 pclo fato em si - esta negociatfo 8HH? % W fes onde acho que o Estado se descuidou
lvxei CdUO iUlUlO que culmina uma dc suas fases—, mas IMIIlilillWW WgLy* muito. A sociedade brasileira esta pagan-

A Comissao de Valorcs Mobiliarios devera tambcm porquc o mundo esta mudando |mH wMmf '' «*><¦<'- ¦ *" um P.re^° ^ 0 ma,s 8rave: este
dar o sinal verde para que os fundos mutuos de economicamente de uma forma surpreen- SfflBBBflf { 

' lip° de investimento social tern, sob o
aqoes possam atuar tambem no mcrcado futuro dente. Pode-se pingar quatro aconteci- MgH aspecto meramente economico, um re-
nos proximo! dias. Ha pouco tempo, a CVM mentos que ocorreram nesta scmana, WwmWm torno muito mais elevado que qualquer
autorizou os fundos de investimento estrangeiros bem indicativos desta mudanqa. Come- obra de agoou cimento. Eficacia e produ-
a faterem hedge (para procurar se defender das qando por mais perto, nesta semana fo- Marcilio rascunhou os espagos de grande progresso que estao tividade deveriam ser duas bandeiras pa-
oscilagoel de pregos) na Bolsa de Futuros. ram langadas as bases para dois tratados se formando — Asia; America do Norte; Europa e Africa; ra o Estado no Brasil. Pior que o deficit
expectativa de um empre|^rio do mercado futuro extremamente importantes a serem fir- />ste Euroneu 0 Brasil aihda esta de f'ora publico e o fato de que os gastos no Brasil
e de que os fundos mutuos de agoes dobrem ou mados pelos Estados Unidos, Canada s^° muitas vezes desperdi'cios. 0 Institu-
tripliquem suas rentabilidades com a nova me- Mexico. Por estes instruments, seriio ^^fegg^Kl 10 Brasileiro do Cate ou o Instituto do
clida. criadas as zonas de livre comercio entre /f ul \\ Agucar e do Alcool sao exemplos carto-
rj i • I • estes paises — asmaiorcsdomundo. Irao , ff jt' V\ \ r'a's ^esse Brasil. Nao foi necessario
ir'OIlLICa saiaildl do Labrador ate a Peninsula de Yucatan. Jf o\ j \ /// \ ift # t|\ \ 

"iM nenhum instituto oficial, nem da soja
Apenas 40% das 193 empresas de pequeno, Embora nao tao avangada como a do fl| ji y /// ^jf) w e^„,vu nem do suco de laranja, para que o Brasil

medio e erande portes consultadas para a pesqui- Canada e Estados Unidos, a zona de livre ,A\ M I j [/ a. j. m la !, \ 1 ^ conseguisse expressiva posigao no comer-
sa anual da Coopers & Lybrand. de consultoria comercio EUA-Mexico ja traga um cs- \ ft) / /// //\ 

' t^r— " 
cio internacional. Temos que crescer.

assessoria empresarial, seguiram rigidamente quema progressivo de liberagao de ta- / Jy / //) \ \B/r.A mas nao a clua'cluer custo. lemos que
poli'tica salarial do governo do inicio do ano ate rifas- ^ V / // A //'\  

~\ — crescer ao menor custo possivel.
agora, sem antecipagoes, aumentos reais ou JB — E os outros dois? I .
reposigoes. Empresas das areas quimica, de pro- Marcilio Marques — Se levarmos em _J \ J® A Lei da Intormatica nao seria o
dutos eletrico-eletronicos e de servi^os — que conta dois outros acontecimentos dessa . ^ V\ j ; ^ M cxcmplo mais recente dessa persistente
empregam profissionais superespecializados semana — a realizagao das reunioes dos / / \\ 11/ mentalidade cartorial?
disputados pelo mercado — foram as primeiras partidos comunistas chines e sovietico, / J / \l j) Marcilio Marques bsta e uma lei que
burlar as diretrizes eovernamentais. que prenunciam e balizam verdadeiras \ a / /7 visa a proteges durante um penodo curto

revolugoes economicas nesses dois paises \ o uma industria nascente. Nesta medida,
Prejulzo alto — e nrocurarmosttifar alauMs conclu- \ / \ acho que e uma lei benefica. Mas acho

Informagao do presidente da Camara de s6cs' veremos clue a distribuigao das \ / V /
Comercio e IndustriA Brasil-Alemanha. Klaus massas economicas do mundo esta se V I
Wilm<: f„ip pli» p'ir inh' si-r He "fnnte fidediiMvi"' deslocando. Ficamos, portanto, nas \\ ^vjL_^v ^vr— a concessao de um cartono a quem quer

I a Auto'latina terminani este ano com um prejuizo Americas, com Canada, Estados Unidos que seja em 
|tT.n^o^ogarujeemfin-.mWM rin i icc aim miltiRpc n nnp n-!ri pip "p c Mexico. De outro lado, temos a econo- benehcio de uns poucos. Nao devemos

S gpfwii
em que o Brasil precisa de investimentos exter- da aos Paisldo Lcste curopeu - outro la ao terreno brasileiro.
nos de capital de risco, surge a preocupagao de espago economico lmpressionante. A Lu- ,

. nao deixur ir embora mves.imcntos existentes. o S! preciso nao se perder de vista que este mos sem uma espinha dorsal, sem uma• O Brasil nao pode esquecer que ex.stem — <™ ° ™ 
t cos 

Pco 
os Processo tem necessariamente que ser ideia-forga. Nossa opgao politica pluralis- Ma®iMaS- E® tern ffiiro. centenas de outros paises com excelentes condi- riaiSSfVicaAm a^ravds dos^ aco^dos de Passageiro- Cas0 contrario, poderemos ta nao impede que tenhamos objetivos nue oercS meihor o seu panel H i

\ ?6es dc invfimenlos estrangeiros . observa. Kl cSdo o esplgo emopeu- afundar num conformismo com o medio- nacionais perfeitamente compartilhaveis ZJZ&s de classe modern^ I o'utras
Retaliagoes africano. Na Asia, temos a China cres- 3$ar qf 

o de?e?War a SwStS pdilSSSto tipicamente 
corporativistas. 0 empresa-

... , cendo de forma impressionante, o Japao, opiar. u orasueiR itm o ue tr ue uar a corrcnies pomieas, iNao poaemos nos nado tem que jogar ao mar este lado
Resolyida a lase mais dificil para a renego- Formosa, Cingapura, Coreia do Sul volta por cima. Temos que ver o que esta dispersar em demasia. A idem do pacto corporativista. Em contrapartida, assu-

ciagao da divida, intensificam-s_e os runiores de Hong-Kong. Esta criagao de espagos ma- acontecendo no mundo este agrupa- social contmua valtda. mjr lima n0stura majs dinamica, autenti-
imediatas sangoes as exportagoes brasileiras mi- cro-economicos, com um comercio muito mento fantastico de mteresses economi- camente representantiva de seus interes-

; postas pelo Conselho de Politica Economica dos mais intenso, cria para nos — sobretudo cos acoplado a uma revolugao cientitica e jg — Esta bandeira nao esta totalmente ses. Seu aever de casa e ser o mais
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Pela quarta vez consecutiva este ano tar ao mundo como uma de suas grandes do Brasil — esta conseguindo de certa cir de forma realmente nreocuDante incapacidade para lidar com o modernp?
I Companhia Siderurgica Nacional superou o pata- alternativas — que realmente somos. Al- forma se superar. Somos uma nagao ¦ ' 

Marcilio Marques — Acho que e o caso
mar de 350 mil toneladas de ago liquido. Em ternativa para investimentos, tecnologia, jovem, com capacidade. Disso ninguem JB — Qual a sua prescrigao para cada tipico do divorcio dos tres, quatro Brasis.
oiitubro, a Usina Presidente Vargas atingiu 378 recursos financeiros, exportagoes, supri- duvida. 

" setor da sociedade? Do Brasil moderno, com instruments
mil toneladas e a produgao acumulada de Janeiro dor de materias-primas e produtos, in- Marcilio Marques — A cada setor corres- medicos importantes, e outro, obsolete,
ate o mes passado Ioi de 3 milhoes 360 mil t. dustrializados. Temos como vantagens JB  O que esta faltando alem do di- ponde o seu quinhao. O Estado no Brasil que nao sabe usar a energia nuclear como
contra 3 milhoes 134 mil t registrada no mesmo ser 0 quinto maior pais em superficie nheiro? tendeu a se hipertrofiar e, ao mesmo ferramenta e, tampoueo. toniar cuidados
periodo de 1986. Os embarques de laminados geografica. o sexto em populagao, o oita- Marcilio Marques — Temos que verte- tempo, insistiu em manter sua personali- necessarios. E claro que isso foi uma
totalizam ate agora 2 milhoes 695 mil toneladas, v0 em economia. Ou seja, temos nossos brar o nosso processo de transigao. Esta- dade cartorial. E necessario seu despoja- tragedia que dramatizou muito a realida-

; sendo 2 milhoes 134 mil t parao mercado interno trunfos. Mas eles poderao nada valer se de, mas creio ser este mais um grandee 560 mil t destinadas as exportagoes. Outra nao percebermos mtidamente que o mun- acidente de trabalho. Alias, o numero de
marca significativa da CSN que ja alcangou sua do esta se transformando. Evitaremos. acidentes de trabalho no Brasil e alar-
capacidacle maxima jnstalada ioi a de produtos com jSSOi 0 periferismo que ia esta ocor- mante. se considerados em termos mun-
acabados: 310 mil 713 toneladas. tambem em rendo. independentemente de nossa von-  diais. E um desperdicio de energia muito
outubro, mes em que a empresa registrou um tade< e 0 isolacionismo que pode ser , . doloroso. O numero de acidentes de

. . faturamento de CZS 6.5 bilhocs. atribuido as nossas proprias tendencias. EflCciClQ C prodlltividBClC transito e tambem assustador. Isso cria
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A 
compra de 15 mil toneladas de leite
para estoque oficial e o financiamento

dc 30 mil toneladas de leite e derivados para
estoque privado, anunciados pelo ministro
dá Agricultura, íris Resende, foram desa-
consclhados pela Comissão de Coordenação
Financeira (CCF) encarregada de fornecer
pareeeres aos Ministérios da Fazenda e do
Planejamento sobre os pedidos de gastos
extra-orçarffcntários. O custo dessa estoca-
gerii seria de CZ$ 7.2 bilhões, considerado
proibitivo.

A CCF tem a orientação dc vetar
qualquer aumento dc despesa. Seus técnicos
estão alarmados com a queda de receita
neste fim de ano (cerca dc 15j| menos que o
previsto) e com o aumento dos gastos não
previstos.

O Brasil 
pode 

terminar órfão do mundo

do Brasil urcuico. Esses, dois obstúcu-
los podem determinar o desencontro
do Brasil com o século XXI. "O
brasileiro não pode se conformar ao
destino medíocre. Sua obriMâo c,
dur u voltu por ei mu, emboru pura
isso tcnlia que se despojar dc prccon-
ceitos". frisu. Puru o cmbuixudor, o
acidente nuclear dc Goiúniu dramati-
za o desencontro dos vários Brasis —
um com medicina uvunçudu, outro
incupuz de usar a energia nuclear
como ferramenta de progresso, to-
mando us precauções neccssúrius.
Em seu gubinente no terceiro undur
du cmbuixuda, na Massachusctts
Avcnuc 3000, e numa mesu do Risto-
ranti Viccnzo, nu Connceticut Ave-
mie, no Centro dc Wusliington, o
cmbuixudor deu u seguinte entrevistu
uo correspondente do JORNAL DO
BRASIL Silvio Ferraz.

Washington — Buixudo o pano
da cníudonhu novela A renegociação
da dívida externa, o embaixador do
Brasil cm Washington, Murcilio Mar-
mies Moreira, 55 anos, volta seus
olhos puru uma questão maior: o
crescente risco dc o Brasil tornar-se
órfão da comunidade econômica in-
tcrnacional. Com o mundo dividin-
do-sc em grandes blocos dc interes-
ses comerciais cm comum, o Brasil
está na periferia dos acontecimentos
econômicos. "Sc não ocorrer uma
dramática reversão desta situação,
poderemos estar derrupundo, inexo-
ravclmentc, pura o pântano da obso-
lesccncia", adverte este observador
privilegiado do cenário interna-
cional.

Para Marcílio, o importante c
varrer para baixo do tapete o entulho
do uutoritarismo político c o entulho

mento de atividades que não lhes são
próprias, sem dogmatismos. Não se trata
de vender a Petrobrás ou a Eletrobrás,
mas sim de um esforço no qual o Estado
crie bens públicos, começando com a
provisão aos cidadãos daqueles bens pú-
olicos essenciais às suas necessidades bá-
sicas. Saúde, saneamento, habitação,
transporte público são exemplos de seto-
res onde acho ciue o Estado se descuidou
muito. A sociedade brasileira está pagan-
do um preço alto. E o mais grave: este
tipo de investimento social tem, sob o
aspecto meramente econômico, um re-
torno muito mais elevado que qualquer
obra de aço ou cimento. Eficácia e produ-
tividade deveriam ser duas bandeiras pa-
ra o Estado no Brasil. Pior que o déficit
público é o fato de que os gastos no Brasil
são muitas vezes desperdícios. O Insjjmg
to Brasileiro do Caté ou o Instituto do
Açúcar e do Álcool são exemplos carto-
riais desse Brasil. Não foi necessário
nenhum instituto oficial, nem da soja
nem do suco de laranja, para que o Brasil
conseguisse expressiva posição no comer-
cio internacional. Temos que crescer,
mas não a qualquer custo. Temos que
crescer ao menor custo possível.

JB — A Lei da Informática não seria o
exemplo mais recente dessa persistente
mentalidade cartorial?
Marcílio Marques — Esta é uma lei que
visa a proteger durante um período curto
uma indústria nascente. Nesta medida,
acho que é uma lei benéfica. Mas acho
também que ela deve ser percebida, in-
terpretada apenas como isso e não como
a concessão de um cartório a quem quer
que seja, em detrimento do usuário e em
benefício de uns poucos. Não devemos
reinventar a roda, mas devemos adaptá-
la ao terreno brasileiro.

JORNAL DO BRASIL — Acertadas
as contas com a comunidade Financeira,
como está o Brasil no cenário interna-
cional?

Marcílio Marques Morline — Esta-
mos vivendo um momento muito impor-
tante para refletir sobre que forma o
Brasil deve buscar sua reinserção no
sistema econômico mundial. Importante
não só pelo fato em si — esta negociação
que culmina uma de suas fases —, mas
também porque o mundo está mudando
economicamente de uma forma surpreen-
dente. Pode-se pinçar quatro aconteci-
mentos que ocorreram nesta semana,
bem indicativos desta mudança. Come-
çando por mais perto, nesta semana fo-
ram lançadas as bases para dois tratados
extremamente importantes a serem fir-
mados pelos Estados Unidos, Canada e
México. Por estes instrumentos, serão
criadas as zonas de livre comércio entre
estes países — as maiores do mundo. Irão
do Labrador até a Península de Yucatan.
Embora não tão avançada como a do
Canadá e Estados Unidos, a zona de livre
comércio EUA-México já traça um es-
quema progressivo de liberação de ta-
rifas.

JB — E os outros dois?
Marcílio Marques — Se levarmos em

conta dois outros acontecimentos dessa
semana — a realização das reuniões dos
partidos comunistas chinês e soviético,
que prenunciam e balizam verdadeiras
revoluçoés econômicas nesses dois países— e procurarmos tirar algumas condu-
sões, veremos que a distribuição das
massas econômicas do mundo está se
deslocando. Ficamos, portanto, nas
Américas, com Canadá, Estados Unidos
e México. De outro lado, temos a econo-
mia ressurgente da União Soviética, uni-
da aos países do Leste europeu — outro
espaço econômico impressionante. A Eu-
ropa, por sua vez, consolidado o mercado
comum com o ingresso da Espanha e
Portugal, estreitou seus laços com os
países africanos, através dos acordos de
Lomé, criando o espaço europeu-
africano. Na Ásia, temos a China cres-
cendo de forma impressionante, o Japão,
Formosa, Cingapura, Coréia do Sul e
Hong-Kong. Esta criação de espaços ma-
cro-ecpnómicos. com um comércio muito
mais intenso, cria para nós — sobretudo
Brasil e Argentina —'uma posição extre-
mamente desconfortável.
JB — Quais serão as conseqüências?
Marcílio Marques — Isso irá acentuar
nosso periferismo geográfico, político e
econômico. Ficaremos órfãos. Daí a ne-
cessidade de repensarmos de que forma
poderemos, novamente, fazer parte da
comunidade econômica internacional.
Não é tarefa fácil. Nosso ingresso não se
fará com naturalidade
JB — Qual o primeiro passo?
Marcílio Marques — Numa primeira fa-
se, deveríamos buscar intensa articulação
com Argentina, Uruguai e Venezuela em
termos ae comércio. A partir daí, pode-
ríamos nos habilitar a participar como
parceiros em uma dessas gigantescas zo-
nas macroeconômicas.

JB — Não há nos brasileiros uma vocação
para a orfandade?
Marcílio Marques — De fato, temos que
buscar uma aproximação diária, agressi-
va, para fazer o país reencontrar as
correntes tecnológicas e econômicas do
mundo. Temos que voltar a nos apresen-
tar ao mundo como uma de suas grandes
alternativas — que realmente somos. Al-
ternativa para investimentos, tecnologia,
recursos financeiros, exportações, supri-
dor de matérias-primas e produtos, in-
dustrializados. Temos como vantagens
ser o quinto maior país em superfície
geográfica, o sexto em população, o oita-
vo em economia. Ou seja, temos nossos
trunfos. Mas eles poderão nada valer se
não percebermos nitidamente que o mun-
do está se transformando. Evitaremos,
com isso, o periferismo que já está ocor-
rendo, independentemente de nossa von-
tade, e o isolacionismo que pode ser
atribuído às nossas próprias tendências.

JB — O momento não é extremamente
adverso para isso acontecer?
Marcílio Marques — Num momento de
transição político-institucional, a crise é
inerente a ela. Esta transição passa por
uma espécie de catarse, de demandas
sociais e ideológicas reprimidas. De certa
forma, é um momento difícil, embora
natural à própria transição. Mas. alerto, é

Marcílio rascunhou os espaços de grande progresso que, estão
se formando — Ásia; América do Norte; Europa e África;
Leste Europeu. O Brasil ainda está de fora

JB — Que papel está reservado ao empre-
sário neste processo de modernização?
Marcílio Marques — Ele tem primeiro
que perceber melhor o seu papel. Há
associações de classe modernas e outras
tipicamente corporativistas. O empresa-
riado tem que jogar ao mar este lado
corporativista. Em contrapartida, assu-
mir uma postura mais dinâmica, autenti-
camente representantiva de seus interes-
ses. Seu uever de casa é ser o mais
eficiente, o mais produtivo, e com uma
consciência social. Terá que ser menos
dependente do governo. Há reclamações
dos empresários sobre o papel do gover-
no, mas a socialização dos prejuízos e a
privatização dos lucros continua. Alguns
empresários não a praticam, mas ainda é
um grande problema.brasileiro.
JB — E aos operários?
Marcílio Marques — Aos trabalhadores
cabe um papel crucial. Eles são a própria
seiva do corpo econômico. Acho que
devem continuar a batalhar pelo alarga-
mento de seus direitos, algo legítimo, e
por outro lado, acho que devem ter uma
preocupação com a situação do país como
um todo. Assim, deveriam evitar atitudes
ou demandas totalmente irreais. Isso só
os enfraquece. A sociedade sabe que a
eles muito deve. Seus salários são baixos,
precisam de melhores condições. É ne-
cessário também recordar que além da
minoria sindicalizada, há uma grande
massa de anônimos que nem este estágio
atingiu e que merece toda a atenção.
JB — O acidente nuclear de Goiânia não
é, de certa forma, um prenúncio de uma
incapacidade para lidar com o moderno?
Marcílio Marques — Acho que é o caso
típico do divórcio dos três, quatro Brasis.
Do Brasil moderno, com instrumentos
médicos importantes, e outro, obsoleto,
que não sabe usar a energia nuclear como
ferramenta e. .tampouco, tomar cuidados
necessários. É claro que isso foi uma
tragédia que dramatizou muito a realida-
de, mas creio ser este mais um grande
acidente de trabalho. Aliás, o número de
acidentes de trabalho no Brasil é alar-
mante., se considerados em termos mun-
diais. E um desperdício de energia muito
doloroso. O número de acidentes de
transito é também assustador. Isso cria
situações verdadeiramente inexplicáveis.
O acidente de Goiânia deve nos fazer
meditar sobre a imperiosa marcha para a
modernidade. A sociedade precisa se
concientizar o mais rapidamente possível
de que a construção de um Brasil Moder-
no, tijolo, é algo necessariamente reparti-
do por todos. Caso contrário, corremos o
risco de derrapar. inexoravelmente, para
o pântano da obsolescência.

preciso não se perder de vista que este
processo tem necessariamente que ser
passageiro. Caso contrário, poderemos
afundar num conformismo com o medío-
cre a que o Brasil não tem o direito de
optar. O brasileiro tem o dever de dar a
volta por cima. Temos que ver o que está
acontecendo no mundo — este agrupa-
mento fantástico de interesses econômi-
cos acoplado a uma revolução científica e
tecnológica — e, internamente, temos
que resgatar a dívida social. Chegamos a
um ponto intolerável sob o aspecto so-
ciai.

JB — Qual a prioridade para os brasi-
leiros?
Marcílio Marques — Sem dúvida, uma
tomada de consciência sobre o que está
ocorrendo. Temos que nos despojar do
entulho autoritário. Há também outro
grande entulho, o entulho do Brasil arcai-
co, o entulho anacrônico.

JB — Até que ponto é possível a moderni-
zação com um país falido?
Marcílio Marques — Falência seria uma
palavra muito forte para descrever nosso
estado atual. Estamos, sim, sendo obriga-
dos a exportar grande parte do nosso
superávit comercial para pagar dívidas e
também sucumbindo ao desperdício pela
ineficiência. Mas, se examinarmos a
Uniáo Soviética, veremos que um estado
absoleto, com uma máquina burocrática
pesadíssima — em termos de porcenta-
gem do PIB deve ser mais elevada que a
do Brasil — está conseguindo de certa
forma se superar. Somos uma nação
jovem, com capacidade. Disso ninguém
duvida.

JB — O que está faltando além do di-
nheiro?
Marcílio Marques — Temos que verte-
brar o nosso processo de transição. Esta-

mos sem uma espinha dorsal, sem uma
idéia-força. Nossa opção política pluralis-
ta não impede que tenhamos objetivos
nacionais perfeitamente compartilháveis
por todos os brasileiros, independente de
correntes políticas. Não podemos nos
dispersar em demasia. A idéia do pacto
social continua válida.

JB — Esta bandeira não está totalmente
desgastada?
Marcílio Marques — Infelizmente, temos
uma fantástica capacidade de corroer
nossos próprios conceitos. No Brasil,
conciliação — que deveria ser algo har-
mônico — identifica-se com negociação
hegemônica. Convergência é identificada
com socialismo. E o próprio pacto social
passou a ser visto como um pacto dos
fortes contra os fracos. Na realidade,
poderia ser um pacto de todos os brasilei-
ros. Talvez não devamos insistir na pala-
vra, mas fica de pé o convite à vertebra-
ção da sociedade.

JB — Como se comportariam as várias
correntes neste cenário?
Marcílio Marques — É preciso que não se
engalfinhem num jogo de soma zero —
ou seja. é imprescindível que as forças
políticas e as correntes de pensamento
não se anulem. Ao contrário, temos que
vê-las multiplicar. Temos que levar o país
para o moderno, sem perda de sua identi-
dade, sem perda de seus valores
culturais, mas se despojando do arcaico e
do obsoleto — sempre tendentes a ressur-
gir de forma realmente preocupante.
JB — Qual a sua prescrição para cada
setor da sociedade?
Marcílio Marques — A cada setor corres-
ponde o seu quinhão. O Estado no Brasil
tendeu a se hipertrofiar e, ao mesmo
tempo, insistiu em manter sua personali-
dade cartorial. É necessário seu despoja-

Eficácia e produtividade
deveriam ser bandeiras

para o Estado no Brasil.

Pior que o déficit fiscal,

é o fato de que os gastos
às vezes são desperdíciosInterina

mm Entrevista —Marcílio Marques Moreira
Informe Economico -=—-—-—-—--==——===^==5==!



Converter ccr6j| ilc 70'< d;i ilivillii cx- f|oii;ii|jju|ucni entre 10'f c I- < uoiino.as

Brasil tem fama de bom pagador Acordo 
desfcivordvel e

fixosilc 5%-aoano. Bsq1®opostn Simula- I'W). K hilhoes 'MHI millutes em iwo, S  Boprodupfto nn/too/i/io
da em estudo^ilo economist! I'aulo Nogaei- hilhoes WW) milhoes em I'MIe 8 hilhoes 4()() Cristina Calinoil —r"""."i / ColjCvvUUv CtC Ui IspoUls.o,
ra Batista Junior. da hundaijao Getiilio milhoes em ®2, Na media, as remessas  SSSSS » „
Vareas, e que rediSiria a remessa de divisas anuais lieam en,i7 hilhoes 7(10 milhoes 0 Urasilal deixoa de FEDERATIVE repubuc OF SOUfC CIS GXpOVtClCOeS
ao exterior em egmp||aqao com 0 paga- (entre I'M e \)92) pela pro||DM.i de suurij honrar os titulos (Bonds) RRA2IL
mento da divida pelo esquema tradieional, ti/a^ao e em ) hilhoes de dolares pelo USS 3.2 hilhoes - que emi- StfK, Consuelo
piffle 0 Brasil se sujeita as j|sci|ai;oes das esquema conxglicional de negcreiaqocs par- ,ju cntrc jbyj c ate 1081 u&S7SOOQOOO —
taxas ile juros do mereado internaeional. ciais com os credorcs. que foram intcgralmente ab- 9K* US. Dolor Bearer Bonds of 1977/1984 _ 

n ,, Rrilil| .. „nv .
Para lyiahilidi.de da conversao da Vantagem A principal vantageni sorvidos pelo mereado finan- alrdo com os bancoi credores tao desfavoravel e tao' 1 a feg® 1 No»u rJ 

?',UMd 'la proposta de secunti/aqao. seguiulo au- ee.ro internaeional. garant.u msaa*- XOBSSTr^ Mario ao que vinlia senilo defendido pelo governo? AJiniior acha fundamental que 0 Bras,I man- |„ Nogue.ra Batista Junior, c que ela dim.- Carlos I hadeu de I rc.tas pergiinta. fella nos gabinetes governffiiientais. era nne-tenha a moratoria para os buncos que nao nui a mstab.l.ilade a que 0 pais sen,pre sc Gomes, que part.cipou co- nSSSSSSL diatumcntc responditla: 0 Brasil nao eonseguiu resist..- asadcrirem a proposta. km contrapartida, os sujeitou em relaqf.o as ose.laqoes das taxas .110 assessor internaeional do „ tS3ST S2SCT... pressoes dos credorcs. que anfaqavam cortar as Unhas •
bancos que acei.arem trocar a diviila veil,a de juros internaeionais e reiluz substaneial- entao mmistro da I-azenda SSSKSS22ST CSSSWStfL. [|c credit! lie curtd prazo — que financial,, as export;.-
pelo bonus (divida nova) reccbwian, .tutoii- niente 0 es.oque da divida externa, cuja Mario Henrique Simonscn, cocs e iniportaij'oes hrasileiras — ale.,, tie estar amcacati-
zaijao do governo hrasileiro para lealizaren, previsao e de que ela chcguc a 120 hilhoes ntivamente de todosos lan?a- do lie ver rebaixados sens creilitos junto aos haneos
conversao tie parte dos sens creilitos em ile dolares em l'W2, pelo esquema conven- mentos de bonus realizailos «,.<2r''T7r*"*""" americanos, 0 que inviabi 1 i/.aria 0 retorno clo pais a
capital ile risco. eional. Pela sccuritizaijao. as remessas de por empresas esiatais e pelo £»S5£S.'"  comunidadc economico-linanceira internaeional.

A iileia tie I'aulo Nogueira e que a reeursos ficariam na media de 2.5'; do 1MB Iesourobras.le.ro. j jJSESbr* Na verdade. era dificil encontrar na sexta-leiu.
moraltiria e a autori/a^a«»_ para conversao ao ano no periotlo 1988/1992. enquanto ... • "! 0 " 
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quando o acordo foi anunciado. luitcionarios tlo governoda diviila em capital de risen (eerca tie I pelo esquema convencionajfseriam de 3.I9< cario c a nova tenuencia na j #wS» cnvolvidos com 0 assunto, tantffido Banco Central como

hilhao 500 milhoes de dolares ao ano) sao do PIB. cornunidatle financctra dcsc- no Ministerio da Fazcnda, satisfeitos com 0 acordo
dois trimfos fundaincntais para pressionar 0 pniprio I'aulo Nogueira admite. en- cur.tizar (ir.mstiirmar cm tl-  k«« provisorio assinado com os credorcs. Depois de varios
os banqueiros e ob.er adesao. Alen, tlisso. a iretanto. que mcsmo pela proposta de secu- tulos tie reiuia lixa ou llu- ilTJll,™,... meses de negociaqoes, o Brasil fcabou suspemlenilo.,.
iroca da diviila por bonus deve ser proposta ritizaqao tie eerca de 70% da divida externa tuame) as oiv.us hancar.as, 0 moratoria, scm rcceber a garantia formal tie que recebe-
ao cohji.nto dos haneos credorcs ao inves dc (a ilfvida junto a organismos internaeionais 1 pCr!'!' S °Pmia°'c 

^*31" , «*•'• ra dinheiro novo no proximo ano para financiamento ile
suhmeiitla an conii.e de hancos. que segun- eontinuaria a ser 

"paga 
normalmenle) o Carlos I liadeu Oomes, ten- , .gggggy novos projetos, c nao ape.,as para pagamento de juros.

do 0 eeononiis.a funciona como uma espc- esforco para a geracao de superavit na ar.scgu.r esse camin 0, m - 
^ssin^'T. ZZZZZZZ Alen, ilisso. o governo teve ile acabar cedendo .1

vie tie cartel balanqa comercial continaa a ser grantle. A IStZL ±T1"  riw.r:.'; exigencia dos credorcs de sc sujeitar ao Fundo Monet;.-
—; 0 objetivo e quebrar 0 cartel dos securitizaqao. nos moldes simulados pelo r-imftil ncmicnft O idr-,1 ' —. 5SSES. rio Internaeional (EMI).

buncos credorcs cxplorundo u divcrsidudc cconomista, exigiria a ohlenqao de supera- 0 m» 
 .. 

^ ^fendia unu. ta.xa desp^d zero. ,"
de posiqoes entre as varias instituiqoes. na vits anuais da ordem de 10 bilboes 300 " 

[ b ereflSres 
l3r:,sl1 nao conscgutu grand® vitor.as, e teve de ainargar

medida em que 0 comi.e representa in.eres- "milhoes de dolares. a fin, de cumprir com o dc mcnor por'le quercm sair B^cwhidos cntrc 1972 e 1981 foram twm g SS^Si^S^a Ein'r' VeMses de baneos mais conservadores que reje.- nacamcntd dos uiros dos bonus, con, 0 An ritm Rr-wii »tnncinnnir 11 t 1 r maxima que 0 governo estavaTa.sposto a acettar. iNesta
lam qualquer proposta inovadora - argu- !|Cp»sito para 0 fundo de amortizaqao e com cm tftulo^ essa divida! So- absorvulos pelo mereado financeiro avalanche dc derrotas, 0 Brasil teve de se compro.neter
nienta I'aulo Nogueira. as dcmais remessasc haveres monetar.os no cando-os junto a investidorel finais, como termos de rcgistro no Banco Central. Mas d^novc^ro^d^outra Darccl™do mes^valo" 1:1A proposta A subst.tuitjao da d|Y.da fiuxo do balanqo dc pagan,entos bras.le.ro. empresas multinacionaise investidores institu- node ser credora da divida mobiliaria (em « . ' 

pnfnnnJrnnrlri -linfl i nnis sums¦<
por bonus dc longo prazo (ou seeur.t.zaqao) Para que esse cenario seja possivel. 0 cit)nais. tftulos) ex.erna, principalmcnte se 0 mereado f'? p3, fc na™ o do en^eenvolveria 11111 total de 7S bilboes tie dolares p;.is teria que obter ainda taxas med.as de . _ tlesses paptiis voltar a ser ativo. do? juros c
(64 bilboes 700 milhoes rclativa a divida de crescimento da ordem de T.'v ao ano, a Novas eraissoes — Com dois mer- no ultimo trimestre Ue «/.
medio e longo prazos com os hancos comer- relacao do nivel de investimento sobre o cados distintos — 0 de promissorias bancarias I,;ira 'ss0' lembra Carlos I hadeu Gomes Congresso — Como 0 governo pretenile explicar este
ciais c 13 bilboes 300 milhoes tie dolares de 1MB teria que erescer para uma media de da divida externa e o de titulos com cotaqao -\autor de ^ % mes,nido e de "m llvro acordo ao Congresso- 0 que tera de ser fe.to pelo.
parte da divida eon, 0 clube tie Paris. 22.3% nos proximos qua.ro anos e a taxa de cm bolsa_0 BrasiI |oplasse pc|a sccuritiza- |obrc t Tr"° 

"Pi1° "ter' Rr"ldcnt<1do Banc0 
f 

cntra1' K?nando i' na SL'ul'n-
ksse processo de .ransfercneia da divi- poupanga media deve alcanqar 24.6% no Z mrchl «a l.imulando 0 mereado no atualmcntc cim8!nd° a C,°rrc ora R<""asa- da-fe.ra— era uma das mdaga^oes que se faz.a nasexta-i,

da velha para nova seria feito ao longo tie mcsmo period... Em contrapartida. a rela- SJ0 SggH .CSt.and " 
111. 

" C 8^ ^ 
"I.fa]ar"' duvidas t'uan,° 

fcinL Vm func'°#0 do 8ovcr»° comen?u lluo achava
cinco anos como garantia" do pagamento: do ?ao entre as transferencias de reeursos so- sccundari° de honds' P0,s Iab""d cam,llho c.ondlf,es 

% 
Ura^ de 

^ 11«ressar,° W? 0 Congress? anal.sasse a s.tua®) do pa.s
. . . o ° /oL in n i . ,rtrtr„ - r L,,,'.-..,. para novas cnussocs, ou seja dinheiro novo dos titulos. Scgundo cle, grande parte dos USS dc forma mais rcahsta. - .....ionus a epoc.1 e\g. t. 'P " 

/mL;' ..M. igea ! i0S7)'rnn para 0 pais. Sem qualquer liquidez, pouquissi- 3,2 hilhoes detitulosemitidosjaforampagc.se — Nao adianta 0 Congresso linear pe cm certs.s,Bras.l cm.na um fundo de jamortizaqao 38,8% (mcd.a en re %4 e |987) para \ V 
^ W M 

^ «e questao de honra". A ultima posiqoes. como a manutenfao da moratoria. porqul se 0
junto ao Banco Mund.a como depos.tos 27,5% no penodo 1988/1992 .  (60%) nao se pode dizerque haja um mereado emissao foi da Nuclebras, em 1980/81. no Brasil nao tivesse feito este acordo. estaria correndo 0,'anuais de 0.5,c do \alor dadivida nova nos Extrapolandg a questao tecmca, u t secundario para os creditos da divida brasi- montantc de 100* milhoes de marcosla veneer risco de sofrer serias retaliaqoes — afir.na uma lonte do ¦
primciros cinco anos, 1.5 /c nos dez anos fator c apontado como de importancia fun- em 0S ^on(js^ coni avaj (j0 governo, governo, que, apesar dc admitir que os crcdorcs tambem"
seguintes c tie 2.57c nos ultimos cinco anos. damental para viabilizar a proposta. O 

do com 0 prcsidente do Banco pagan, dc 9 3/4% ao ano. perderiam, nao tem duvidas em afirmar que o Brasil
Com o pagamento de juros scmcstrais governo Samey e seus negoc.adores da 

inierA.lantico Jose Luiz Miranda nao existe r r '. . fliiH-i mrtir mn teria muito mais prejuizos. por ter poder de fogo .lienor,
de 5% ao ano (rcmetidos na forma de divida externa prec.sam tie muito apoio nurAt.lanti , J 

^ 
Caso o Bras.l realmente dec da pa .r pa .. Nos dias, as presides dos credorcs paradivisas) sobre a ma.or parte da d.v.da exter- politico para que possam endurccer com os ui 1 

even'tiialnien.e um banco se a sccuntlza5ao BF13' assinatura do acordo provisorio se intensificaram. com 
'

; na. as transferencias de reeursos f.nanceiros credorcs internaeionais. Paulo Nogueira [Lac a vender 
'"E 

um mereado cxtremamen- ^ Th I f SSl scrias amca<;as de corte nas linhas de curto prazo. Os
f ao exterior ca.r.am para 7 bilhocs de dolares Batista parte do pnncipio que rcconheeula- ,e Umitado ciue oncra em condicocs precarias 

Carlos rhadeii. Mas teria de^rum processo banco| brasileiros no exterior so estavam consegfiihdd"
em 1988, 7 bilboes 300 milhoes dc dolares mente a divida externa dos pafses devedorcs nppricio'c se drKi auando h-i interesse entre Fadual- envolvendo lentas ncgociagocs, poi fjnancja|operates de exportagao e importacao no prazoem 1989. 8 bilboes de dolares em 1990. 7 e incobravel (ou impagavel) e que a submis- ^"ofSl^faSrStSSdlS- 

,ra ^'"gir d.versos mereados. cada um com P rci^va|uas |in| as coni os bank
hilhoes e 900 milhoes em 1991 e 7 hilhoes sao a poli.iea recessiva do EMI nao garante 

bancos dL lr0Cdr atlvOS (°pLrdS°CS 
§ap[ 

' suas caractens icas. Lembrou que enquanto djariainente». c |gfrcndo 0 sSbressalto dc ver suas agen-
f 700 milhoes de dolares en, 1992. Pelo paga- o acesso de nenhum pais ao mereado finan- Uma emprcsa multinacional nao pode, nao for resolv.da djtorma sa istatoria a qucs- das dcsco^rto pc|0 cortc nestas |jnha|
t mento da divida nos moldes convencionais, ceiro internaeional nem resolve a crise das pelo menos diretamente, comprar um credito taodadivi a externa, o ras. nao era espaqo ^ 

preocupa^ao do governo com estas linhas e
, prevendo-se que as taxas de juros interna- cconomias internas. bancario e passar a ser credora do Bras.l em para co near l u os e ivi a. explicavel 

porque, por pressties dos credores, o Banco
Central flexibilizou o pagamento deste tipo de financia¬

mento. que, em fevereiro, quando foi declarada a
— ~~ moratoria, tinha de ser depositado no BC. no inves do~ ~~ 1 ' ill ' ser remctido ao exterior para o banco que concedeu o

financiamento. Esta exigencia foi levantada, e muitos
IS J?°daWe 8S ISSSo OA BAH,A - sesab bancos brasileiros firmaran, comproniissos com os ban-

¦ 

ggs ^lllTlllllZv' lirt cos crcclorcs clue operam com estas linhas, de pagar o
i Allien nc DirunrftP&n No nrm/R7 financiamento ao banco, ao inves de deposita-lo no.,

mm ^ m * AVISO DE KtVUUA^AU,n UUO/O/ Banco Central, o que deixou estas agendas hrasileiras..
¦ Sears e assists concorrencia publica »<*>**.,, „ .afek Com o corte destas linhas, o Brasil nao conseguiria
WM. * m ¦ De acordo com o Artigo 55 da Lei Estadual n° 4.660. de fechar operates de importacao e exportagao, o que. na
¦HS flU 08.04.86, fica revogada A C.P. n° 010,5/87, para aquisigao de visao de uma fonte do governo, atingiria toilo o comercio
m CO IU Ol WW UC vestuano «am.a mesa e tonho. cu,o Ed,tat fo. publ.cado no ^ q ^ ^ ^ dura rcccssap

j de sua historia. Antes de ser levantada esta exigencia. o
||4'^ | Salvador. 30 de outubro de 1987 

Brasil tinha a garantia de que, caso o banco credor niio

^^ESSSZEZEZCSSS ^ PnnciPa' ahieaga, no cntanto. partiu do Banco
||||l Central da Inglatcrra, que nun, seco telex ao Banco

j. gk ^ f—^Central comunicou que, se houvesse qualquer atraso do
S £ lYI D | ? 5 p| | D#A I ¦HMk Brasil no pagamento nas linhas de curto prazo, todas as

Ipll agencias dos bancos brasileiros na Inglatcrra seria.,i.,,
H EM CONTATO COM O AMANHA BANERJ SEGUROS S/A. fcchadas. O Brasil, desta vez, nao pagou para ver.
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cion.iis tu|ucn, cntic 10' i e 12'i ao ano. as
remessas brasileiras seriam de') bilhões 600
milhões em l'J88.(' bilhões 500 milhões em
1989. S bilhões WO milhões em 1920, 8
bilhões 600 milhões em llW| e S bilhões 400
milhões em ®2. Na media, as remessas
anuais ficam em 7 bilhões 701) milhões
(entre 1988 e 1992) pela proposta de securi-
ti/açu. e em 9 bilhões de dólares pelo
esquema convencional de negociações par-
ciais còm os credores.

Vantagem — A principal vantagem
ila proposta de securitizaçâo, segundo Pau-
Io Nogueira Batista Júnior, e que ela dimi-
nui a instabilidade a que o pais sempre se
sujeitou em relação às oscilações das taxas
de juros internacionais e reduz substancial-
mente o estoque da dívida externa, cuja
previsão é de que ela chegue a 120 bilhões
de dólares em 1992, pelo esquema conven-
cional. Pela securitização, as remessas de
recursos ficariam na média de 2,5% do PIB
ao ano no período 1988/1992. enquanto
pelo esquema convencional seriam de 3,1%
do PIB.

O próprio Paulo Nogueira admite, en-
iretanto. que mesmo pela proposta de secu-
ritização dc cerca de 70% da dívida externa
(a dívida junto a organismos internacionais
continuaria a ser paga normalmente) o
esforço para a geração de superávit na
balança comercial continua a ser grande. A
securitização. nos moldes simulados pelo
economista, exigiria a obtenção de superã-
vits anuais da ordem de 10 bilhões 300
milhões de dólares, a fim de cumprir com o
pagamento dos juros dos bônus, com o
depósito para o fundo de amortização e com
as demais remessas e haveres monetários no
fluxo do balanço de pagamentos brasileiro.

Para que esse cenário seja possível, o
país teria que obter ainda taxas médias de
crescimento da ordem de 7rí ao ano, a
relação do nível de investimento sobre o
PIB teria que crescer para uma média de
22.3% nos próximos quatro anos e a taxa de
poupança média deve alcançar 24,6% no
mesmo período. En, contrapartida, a rela-
ção entre as transferências de recursos so-
bre as exporações brasileiras cairia de
38.8% (média entre 1984 e 1987) para
27.5% no período 1988/1992.

Extrapolando a questão técnica, outro
fator é apontado como de importância fun-
damental para viabilizar a proposta. O
governo Sarney e seus negociadores da
dívida externa precisam de muito apoio
político para que possam endurecer com os
credores internacionais. Paulo Nogueira
Batista parte do princípio que reconhecida-
mente a dívida externa dos países devedores
é incobrável (ou impagável) c que a submis-
são â política recessiva do FMI não garante
o acesso de nenhum país ao mercado finan-
ceiro internacional nem resolve a crise das
economias internas.

Converter cerca de 70'í da díviüa ex-
terna em bônus, com pra/o de 20 anos para
resgate. 20'< de deságio è juros semestrais
fixos de 59f ao aiu| Essa a proposta simula-
da en, estudo do economista Paulo Noguei-
ra Batisia Júnior, da l undaçáo Getúlio
Vargas, e que reduziria a remessa de divisas
ao exterior em comparação com o paga-
mento da dívida pelo esquema tradicional,
onde o Brasil se sujeita as oscilações das
taxas de juros do mercado internacional.

Para | viabilidade da conversão da
dívida en, bônus, Paulo Nogueira Baiista
Júnior acha fundamental que o Brasil man-
tenha a moratória para os bancos que não
aderirem à proposta. En, contrapartida! os
bancos que aceitarem trocai] a dívida velha
pelo bônus (dívida nova) receberiam autori-
zação do governo brasileiro para realizarem
conversar! de parte elos seus créditos cm
capital de risco.

A idéia de Paulo Nogueira é que a
moratória e a autorização para conversão
da divida em capital de risco (cerca de I
bilhão 500 milhões de dólares ao ano) são
dois trunfos fundamentais para pressionar
os banqueiros e obter adesão. Além disso, a
troca da dívida por bônus deve ser proposta
ao conjunto tios bancos credores ao invés de
submetida ao comitê de bancos, que segun-
do o economis.a funciona como uma espe-
cie de cartel.

— O objetivo é quebrar o cartel dos
bancos credores explorando a diversidade
de posições entre as várias instituições, na
medida em que o comitê representa interes-
ses de bancos mais conservadores que rejei-
tam qualquer proposta inovadora — argu-
menta Paulo Nogueira.

A proposta — A substituição da dívida
por bônus de longo prazo (ou securitização)
envolveria um total de 78 bilhões de dólares
(64 bilhões 700 milhões relativa à dívida de
médio e longo prazos com os bancos comer-
ciais e 13 bilhões 300 milhões de dólares de
parle da dívida com o clube de Paris.

Esse processo de transferência da dívi-
da velha para nova seria feito ao longo de
cinco anos como garantia do pagamento do
bônus à época do resgate (após 20 anos) o
Brasil criaria um fundo de amortização
junto ao Banco Mundial como depósitos
anuais de do valor da dívida nova nos
primeiros cinco anos, 1.5% nos dez anos
seguintes e de 2,5% nos últimos cinco anos.

Com o pagamento de juros semestrais
de 5% ao ano (remetidos na forma de
divisas) sobre a maior parte da dívida exter-
na, as transferências de recursos financeiros

f ao exterior cairiam para 7 bilhões de dólares
l em 1988, 7 bilhões 300 milhões de dólares
[ em 1989, 8 bilhões de dólares em 1990, 7
. bilhões e 900 milhões em 1991 e 7 bilhões
f 700 milhões de dólares em 1992. Pelo paga-' mento da dívida nos moldes convencionais,
i prevendo-se que as taxas de juros interna-

Acordo desfavorável é

resultado de pressões
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BRASÍLIA — O que levou o Brasil a assinar üfiv
acordo com os bancos credores tão desfavorável e táó
contrário ao que vinha sendo defendido pelo governo? A"
pergunta, feita nol gabinetes governamentais, era une-
chatamente respondida: o Brasil não conseguiu resistir as
pressões dos credores, que ameaçavam cortar as linhas1 •
de credito de curto prazo — que financiam as exporta-
ções e importações brasileiras — além de estar ameaçai,-
do de ver rebaixados seus créditos junto aos bancos •
americanos, o que inviabilizaria o retorno cio país à
comunidade econômico-financeira internacional.

Na verdade, era difícil encontrar na sexta-leira,.
quando o acordo foi anunciado, funcionários do governo
envolvidos com o assunto, tanto do Banco Central como.
no Ministério da Fazenda, satisfeitos com o acordo
provisório assinado com os credores. Depois de vários
meses de negociações, o Brasil acabou suspendendo a .
moratória, sem receber a garantia formal de que recebe-
rá dinheiro novo no próximo ano para financiamento de
novos projetos, e não apenas para pagamento de juros.
Além disso, o governo teve de acabar cedendo a
exigência dos credores de se sujeitar ao Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI).

Para quem defendia uma taxa de sprcad zero."o"
Brasil não conseguiu grandes vitórias, c teve de amargar
sprcad superior ao concedido ao México, que era a taxa
máxima que o governo estava disposto a aceitar, Nesta
avalanche de derrotas, o Brasil teve de se comprometer
também a fazer um pagamento de 250 milhões de dólat w
até 30 de novembro, e de outra parcela do mesmo valor-:'
até 31 de dezembro, enfraquecendo ainda mais suas
minguadas reservas, para pagamento dos juros a vencer
no último trimestre cie 87.
Congresso — Como o governo pretende explicar este
acordo ao Congresso — o que terá de ser feito pelo.
presidente do Banco Central, Fernando Millíet na segun-
da-feira —. era uma das indagações que se fazia na sexta-!;
feira. Um funcionário do governo comentou que achava .
necessário que o Congresso analisasse a situação do país
de forma mais realista.

— Não adianta o Congresso linear pé em certas,
posições, como a manutenção da moratória, porque, se o .
Brasil não tivesse feito este acordo, estaria correndo o,
risco de sofrer sérias retaliações — afirma uma fonte do ¦
governo, que, apesar de admitir que os credores também '

perderiam, não tem dúvidas em afirmar que o Brasil
teria muito mais prejuízos, por ter poder de fogo menor.

Nos últimos dias, as pressões dos credores para
assinatura do acordo provisório se intensificaram, com
sérias ameaças de corte nas linhas de curto prazo. Os
bancos brasileiros no exterior só estavam conseguindo
financiar operações de exportação e importação no prazo
de 24 horas, tendo de renovar suas linhas com os bancos
diariamente, e sofrendo o sobressalto de ver suas ãgèti-
cias a descoberto pelo corte nestas linhas!

A preocupação do governo com estas linhas é
explicável porque, por pressões dos credores, o Banco
Central flexibilizou o pagamento deste tipo de financia-
mento. que, em fevereiro, quando foi declarada a
moratória, tinha de ser depositado no BC. no invés de
ser remetido ao exterior para o banco que concedeu o
financiamento. Esta exigência foi levantada, e muitos
bancos brasileiros firmaram compromissos com os ban-
cos credores que operam com estas linhas, de pagar o
financiamento ao banco, ao invés de depositá-lo no
Banco Central, o que deixou estas agências brasileiras
vulneráveis no exterior.

Com o corte destas linhas, o Brasil não Conseguiria
fechar operações de importação e exportação, o que, na
visão de uma fonte do governo, atingiria todo o comércio
exterior do país, jogando o Brasil na mais dura recessão
de sua história. Antes de ser levantada esta exigência, o'
Brasil tinha a garantia de que, caso o banco credor não
renovasse a linha, ela ficaria retida no país.

A principal ameaça, no entanto, partiu do Banco:
Centrai da Inglaterra, que num seco telex ao Banco
Central comunicou que, se houvesse qualquer atraso do
Brasil no pagamento nas linhas de curto prazo, todas as
agências dos bancos brasileiros na Inglaterra seriam
fechadas. O Brasil, desta vez, não pagou para ver.
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De acordo com o Artigo 55 da Lei Estadual n° 4.660, de
08.04 86, fica revogada A C.P. n° 01015/87, para aquisição de
vestuário, cama, mesa e banho, cujo Edital foi publicado no
DOE de 09.10.87. Página 18.

Salvador, 30 de outubro de 1987
Secretário de Saúde do Estado da Bahia
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EM CONTATO COM O AMANHÃ BANERJ SEGUROS S/A

MIC/INMETR0

TOMADA DE PREÇOS

Informamos aos nossos segurados

que os documentos de cobrança de

prêmios de seguros, vencidos entre
28 de outubro e 06 de novembro,

poderão ser quitados, normalmente,
sem adicional de qualquer natureza,
em todas as agências do BANERJ,
até o próximo dia 10 de novembro.

A DIRETORIA

TV Max Color TVC
140 14".
Recepção de canais
em VHF/UHF.
AFT-Automatic
Frequency Tunning.
Antena telescópica
multidirecional.
Dispensa o ajuste de
voltagem.
Apenas

INMETRO

RETIFICAÇÃO
N° 032/87.
OBJETO: Aquisição de ferramentas diversas.
DATA: Transferida para 23/11/87 —

10h00min.GUSTAVO FERREIRA
CANILHA PRESIDENTE DA CO-
MISSÃO PERMANENTE DE UCI-
TAÇÃO DO INMETRO.MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A

5FRFFSA L*I
UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO DE JANEIRO

ESCOLA DE ENGENHARIA

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA
ECONÔMICA E ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL

XXXII ANO
Inscrições para a Turma 1988 do Curso de
Especialização em Engenharia Econômica
e Administração Industrial (pós-graduação
"sensu lato"): a partir de 09/11/87.
Participam do curso engenheiros, econo-
mistas, administradores, arquitetos, mate-
máticos, físicos, químicos, geólogos e es-
tatísticos.
Informações: Secretaria do Curso, de 2a. a
5a. feira, de 17.30 às 20:30 h, no térreo do
edifício do Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais, no largo de São Francisco, ou pelos
telefones 280-7193 (Escola de Engenharia)
e 221-0341 (Portaria do IFCS)

VENDA DE TERRENO COM
BENFEITORIAS-RECIFE-PE

A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A., Su-
perintendência Regional Recite, através da Supe-
rintendôncia Adjunta Administrativa, realizará no
próximo dia 27 de novembro, do ano em curso, no
auditório do Edifício Sede da RFFSA — 3? andar —
Recife-PE., Concorrência Pública para venda dos
prédios n°s 5332, 5344, 5356, 5368 e 5380, na Av.
Boa Viagem, bairro do mesmo nome, nesta capital,
bem como o domínio útil dos terrenos com área total
de 3.942,59m2, onde as mesmas acham-se editica-
das, tudo de conformidade com o Edital n9 02/87.

Os interessados deverão procurar o Departa-
mento de Patrimônio, sito à Av. Rio Capibaribe, 147,
39 andar, sala 317, bairro São José, Recife-PE., fo-
nes: 081-224-1156 ou 231-2022 ramal 242, no horá-
rio das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00h, nos
dias úteis, exceto aos sábados, para conhecimento
das exigências contidas no Edital que estará a dis-
posição dos mesmos a partir do dia 03 até
25/11/87.

Suporte
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Para 8 a 24
Apenas
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videocassete.
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SUPORTH

Plaza Shopping
Bo.alogo
Barra Shopping

FLÁVIQ RANGEL.
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Ofertas válidas até 14/11/87 ou ar>tes, se nosso estoque se esgotar

Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Será permitida a participação de consórcio,
mediante condições constantes do Edital.
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Economista sugere converter em bônus 70% da dívida
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emSiilldr^f^cST^haoloO '992. cnquam(|.elocsquemaconvencio- comunidadc financcira de se- S2&  ' Ao afirmar que nao foram fcitas conccssoes. Braehercm capital Ut risco (cerca dc I bilhao >00 ga| seriam de 3,1.,% do PIB. euritrzar (transformar cm ti- E£7ZT «nhlinhffl nnp fimii-'miiiin H im n-ir« t* rrndnrw nn.> »nulhoes de declares ao ano) sao dois trunfos . tulos dc renda fixa ou (lu-  suolinhou que ticou muito claro, para os credores, que i
i, , i,c i. O proprio Paulo Nogueira admite, entrc- , . . , H • - .... acordo com o comite dc bancoslnada ffim a ver conies

P P r a quetros e tanto, quefiincsmo pela proposta de securitiza- uan e) as uvi s i.inearias, o —*—•» —- ncgociaqocs com agencias oficiais. Ou scja, clc ncga.queobtcr adesao. Al|m d.sso, a troca da dfvidf d 
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cefca de 70% da' dfvida cxterna (a Bras,I devena, na opm.ao dc  
gTT tenha sido imposta ao pais a clausula dc eond.cionahdade da

por bonus deve ser proposta ao conjunto dos .. . . Carlos Inadcu uomes, ten- > jii., c.,n^A Mnnnt<rJn intnm»rinn>.i  
hinrnc mninrpw an invK Hp cnhitiiin nn divida junto a organismos intemacionais conti- i ir sppnir r'.minhn mni zzxr*-"" ida ao rundo Monctano Internacional, ponto que acendeuoancos crtciorcs ao inves clc suomctiua ao 1 i . \ r iar scguir esse caminno, mui- •**•*•»•-«••«* •*-"-« nr,,njnc fiirmiccnnc n.» «/-*iitini nmiwimi,! r \..l.... , nuana a ser paga normalmcnte) o csfor?o para ,n m.,ic v'.ni-.incr. i^rmnc sE—t—•—! granclts discussots na area politic.!, pro\oi,inilo a.i(,Qes
comite de bancos, que segundo,o economista , n ccrac,10 d' SUDerdvi, na bahnca COmercial 

lo mais v. ntajoso cm tcrmos    j. ncgativas das lideranqas do PMDB. "Tomei conhccimento
funciona como uma especie dc cartel. ' a gtra(,ao de superavit na Daian?a comercial dc endividamcnto e com ns- | SSZZZ £=  tZZSZT" dc tal reacSo nnenas nelos iormis" disse "F -icrSliio-niiecontinua a ser grande. A securitizacao, nos co cambial ncnueno O idril - zrz****—"—1 •-*-at tai rcaqao apenas pcios jornais , aisst. l acrcaito,qi;t

- O objetivo e quebrar o cartel dos mo|dcs simulados pelo economista, exigiria a scria aproveitar o momento se deva apemis por falta de csclarcc.mento sobre os tcrmos
bancos credores explorando a diversidadc de obten(;ao dc super4vits anuais da ordcm dc 10 cm que os bancos credores  M do acordo* Fais "clarccinicntos clc diz cstar d,sposto.;i
poswoes cntre as var.as institutes, na medida bi,h6es 300 milhocs dc dolarcs, a fim dc de menor portc qucrcm sair Bonu7einiti(loscntre I <)72 e I OH l'foram bom $M' C acompanhar o presidente do Banco Central.
cm que o comite reprcscnta interesses dc cumprir con, o pagamento dos juros dos bo- do risco-Brasil e transformar , Zl'rn 1 ZunuZiZ Sftf f° ' ° 8
bancos ma,s conservadores que reje,tan, qual- nus, com odepositoparao fundodeamortiza- em titulos essa divida, colo- absorvidos ptlo mcrcado jmantcuo PMDB faqa a convocaqao, anunciada na sexta-feira.
quer proposta inovadora — argumcnta Paulo qbo e com as demais remessas e havcres cando-os junto a invcslidores finais, como tcrmos dc rcgistro no Banco Central. Mas Sem derrotas — Braeher afirma estar mais seguro
Ndgilcira. monetarios no fluxo do balango de pagamen- empresas multinacionais c investidores institu- pode scr credora da divida mobiliaria (em de que o governo brasileiro encontrani os banqueiros- mrtis

A proposta — A substituiijao da tos brasileiro. cionais. litulos) cxterna, principalmente se o mcrcado acessiveis a um acerto de longo prazo, o qual implicara' a
divida por bonus de longo prazo (ou securitiza- para qUe esse cenario seja possivel, o pais Novas emissoes Trim tlnk mer dcsscs papcis voltar a ser ativo. emissao de bonus como a forma de reestruturar tod.Q$..os
c'ao) envolveria um total de 78 bilhoes de tena que obtcr ainda taxas mddias de cresci- i ^ . V. „ , . „ , .... . compromissos externos do Brasil. Segundo Braeher, ..os
ddlares (64 bilhoes 700 milhoes relativa a mento da ordcm de 7% ao ano, a rclaqao do cad°.S dfmt0S ~ ° dc Promissonas bancanas _ ^"llwro b?nC0S 

Credore? .re.con,heceram- na atual rodada de negocia-
divida dc medio e longo prazos com os bancos nivel de investimento sobre o PIB tcria que 

da d,v1,da cx,"na « 0 dc ",ulos c°m cota«ao sob^e 
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tado dcrccuSno mere,do cm ?0C!j' ? nccessidade de 
,se 

estabelecer mecan.smos peas
comcrciais e 13 bilhoes 300 milhoes dc ddlares crescer para uma media dc 22,3% nos proxi- bolsa-o Brasil, se optasse pela secunt.za- qua,s o pa.s possa defender-se de eventua.s flutua^es das
dc parte da divida com o Cube dc Paris. n,os qua.ro anos e a taxa de pofc media ^o parcial. estaria cstimulando o mcrcado ^^VSaStS^ntabiliza 

como resultado pos'ifivo
Esse processo de transferencia da dfvida deve alcancar 24,6% no mesmo periodo. Em sccund.irio de bonds, pois abriria caminho condiqoes do Brasil de lionrar o pagamento o fato de os bancos credores tcrcin assecurado a continuida-velha para nova seria feito ao longo de cinco contrapartida, a relagao cntre as transferences para novas emissoes, ou seja dinheiro novo dos titulos. Segundo ele, grande parte dos USS de das Jinhas de credito dc curto prazo de 15 bilhoes de

anos .como garantia do pagamento do bonus a de recursos sobre as exporagoes brasileiras para o pais. Sem qualquer liquidcz. pouquissi- 3.2 bilhoes de titulos em itidosja foram pagose dolares durante todo o periodo de negociacoes que'deveepoca do resgate (ap6s 20 anos) o Brasil criaria cairia de 38,8% (media entre 1984 e 1987) para mos negocios c com desagios muito elcvadosi resgatados. "E qucstao de honra". A ultima terminar apenas no inicio de 1988 Ele destaca ainda que O
um fundo de amortiza?ao junto ao Banco 27,5% no periodo 1988/1992. (60%) nao se pode dizer que haja um mcrcado emissao foi da Nuclcbras, cm 1980/81, no spread que incidira sobreio empristimo-ponte de 3 bilhoes
Mundial como depositos anuais de 0,5% do Extrapolando a questao tecnica, outro sccund.irio para os crcditos da divida brasi- montantc de 100 milhoes dc marcos. a veneer de dolares acertado agora e ignal a menor taxa obtida"ri0
valor da divida nova nos primeiros cinco anos, fator e apontado como de importancia funda- lcira- em lw8. Os bonds, com aval do governo, mercado internacional. Os 0,8% representa exatamente' a
1,5% nos dez anos seguintes e de 2,5% nos mental para viabilizar a proposta. O governo De acordo com o presidente do Banco pagam de 9 3/4% ao ano. taxa obtjda pe|o Mexico para um emprestimo-ponte de 'JWO
liltimos cinco anos. Sarney e scus negociadores da divida externa InterAtlantico, Jose Luiz Miranda, nao cxiste q1s0 0 Brasj| rca|mcntc decida partir para milhoes, depois de ter celebrado seu acordo com o FMI e- Com o pagamento de juros semestrais dc precisam de muito apoio politico para que um mcrcado efetivo para os crcditos banca- a sccurj|jza^-10 parcja| da divida, o mercado contar com o apoio de todos os organismos intemacionais.
5%'ao ano (remetidos na forma de divisas) possam endurecer com os credores internacio- rios, ate porquc s6 cventualmcnte um banco se majs promjssor e 0 dc CUrodolar. informou Ele admitiu, no entanto, que no acordo final o govemo
sobre a maior parte da divida externa, as nais. Paulo Nogueira Batista parte do prioci- dtspoc a vender. "Eum mcrcadoicxtrcmamcn- Car]os xhadcu. Mas tcria de scr um processo mcxicano conseguiu taxas 1/16 avos inferiorcs ao spriud
tVanslerencias de recursos financeiros ao exte- p,o que reconhecidamente a dfvida externa ^ 

limitado, que opera em condi<;ocs prccarms. gradual, cnvolvendo lentas negociacoes. pois acertado pelo Brasil com os bancos credores.
rior cairiam para 7 bilhoes de dolares em 1988, dos paises devedores e incobravel (ou impaga- Ps negocios se dao quando ha intercsse cntre M a,ingir diversof mercados, cada un, com Braeher nao admite como derrota do governo brasilei-
7 bilhoes 300 milhoes de dolares em 1989, 8 vel) e que a submissao a politica recessiva do bancos e trocar ativos (opcraqoes de sirag . suas caracteristicas. Lembrou que enquanto ro a forma de encaminhar aos credores a parccia dos .
bilhoes de dolares em 1990, 7 bilhoes e 900 FMI nao garante o acesso de nenhum pais ao Uma empresa multinational nao pode, nao for resolvida dc forma satisfatdria a ques- pagamentos que o pais devera fazer sobre os juros deste ano
ynilhoes em 1991 e 7 bilhoes 700 milhoes de mercado financeiro internacional nem resolve pelo menos dirctamcntc, comprar um credito tao da divida externa, o Brasil nao tcra espago c que somarao 1,5 bilhao de dolares. Ate o fim de novembro
dolares em 1992. Pelo pagamento da divida a crise das economias internas. bancario c passar a scr credora do Brasil cm para colocar titulos dc divida. e inicio de dezembro — disse ele — o Brasil devera maiidar

os 500 milhoes de ddlares e, apenas em 16 dc junho de 1988
— se houver uma conclusao satisfatdria das negociagoes de

t'on8° Prazo sera Pa8a uma outra Parce'a de um billuio deddlares. Os primeiros 500 milhoes nao serao depositados' 
agora no Banco de Compensagoes Intemacionais (BIS) que
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BANERJ SEGUROS S/A. gft®
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SECRE TARIA DA SAUDE

nos moldes convencionais, prevendo-se que as
taxas dl juros internacionais fiquem entre
10% e I2'r ao ano, as remessas brasileiras
seriam de bilhões 600 milhões en, 1988, 9
bilhões 500 milhões em 1989, 8 bilhões 900
milhões em 199(1, 8 bilhões 600 milhões em
1991 e 8 bilhões 400 milhões em 1992. Na
média, as remessas anuais ficam em 7 bilhões
700 milhões (entre 1988 e 1992) pela proposta
de securitizaçáo e em 9 bilhões de dõlares pelo
esquema convencional de negociações parciais
com os credores.

Brasil tem fama de bom pagador 
Braclier diz que Brasil

Cristina Calmou ^°dl,çí'0 tlClO fcZ COUCCSSOCS

para assinar acordo

SÁO PAULO — A moratória da dívida externa brasilei-
ra continua — não foi suspensa sequer temporariamente >-r
c o acordo com os bancos credores, acertado na madruj;^,
de quinta-feira, foi conseguido sem que tenha sido teita
nenhuma concessão. Essas 'duas observações foram as iuvijs
enfatizadas pelo principal negociador da divida externa, o
assessor especial I;ernão Brachcr, logo a sua chegada,
ontem em São Paulo, procedente dos Estados Unidos.

— Conseguimos um lugar à mesa de negociação cep
respeito", afirmou Brachcr, cuja aparência descansada
parecia negar a maratona na qual se envolveu durante a
semana, na discussão da forma de fechar as contas deste alio
do Brasil. "Mostramos nossa vontade de negociar, abrindo
caminho, assim, para concluir un, acordo de longo p'ráíüòJ,
pois este de agora representa apenas o fim de uma primeira
etapa."

Ao afirmar que não foram feitas concessões, Brachcr
sublinhou que ficou muito claro, para os credores, que o
acordo com o comitê de bancos nada tem a ver cojiríis
negociações com agências oficiais. Ou seja, ele nega.que
tenha sido imposta ao país a cláusula de condicionalidade da
ida ao Fundo Monetário Internacional, ponto que acendeu
grandes discussões na área política, provocando reações
negativas das lideranças do PMDB. "Tomei conhecimento
de tal reação apenas pelos jornais", disse. "E acredito,qye
se deva apenas por falta de esclarecimento sobre os termos
do acordo." Tais esclarecimentos ele diz estar disposto,
dar, e promete acompanhar o presidente do Banco Central,
Fernando Millict, ao Congresso nesta segunda-feira, caso o
PMDB faça a convocação, anunciada na sexta-feira. '

Sem derrotas — Bracher afirma estar mais seguro
de que o governo brasileiro encontrará os banqueiros- mais
acessíveis a um acerto de longo prazo, o qual implicará'a
emissão de bônus como a forma de reestruturar tod.Q$..os
compromissos externos do Brasil. Segundo Bracher,..os
bancos credores reconheceram, na atua! rodada de negqqia-
ções, a necessidade de se estabelecer mecanismos pelas
quais o país possa defender-se de eventuais flutuações das
taxas de juros no exterior.

Por enquanto, ele contabiliza como resultado positivo
o fato de os bancos credores terem assegurado a continifjfja:
de das linhas de crédito de curto prazo, de 15 bilhões de
dólares, durante todo o período de negociações que 

'deve

terminar apenas no início de 1988. Ele destaca ainda que o
sprcad que incidirá sobre o empréstimo-ponte de 3 bilhões
de dólares acertado agora é igual à menor taxa obtidá 'rio
mercado internacional. Os 0,8% representa exatamente a
taxa obtida pelo México para um empréstimo-ponte dé^OO
milhões, depois de ter celebrado seu acordo com o FMI e
contar com o apoio de todos os organismos internacionais.

Ele admitiu, no entanto, que no acordo final o governo
mexicano conseguiu taxas 1/16 avos inferiores ao sprcad
acertado pelo Brasil com os bancos credores.

Bracher não admite como derrota do governo brasilei-
ro a forma de encaminhar aos credores a parcela dos
pagamentos que o país deverá fazer sobre os juros deste ano
e que somarão 1,5 bilhão de dólares. Até o fim de novembro
e início de dezembro — disse ele — o Brasil deverá mandar
os 500 milhões de dólares e, apenas em 16 de junho de 1988
— se houver uma conclusão satisfatória das negociações de
longo prazo — será paga uma outra parcela de um bilhão de
dólares. Os primeiros 500 milhões não serão depositados
agora no Banco de Compensações Internacionais (BIS) quç
receberá apenas um telegrama do Brasil informando sobro a
existência do crédito.

Converter cerca de 70f'í da dívida externa
cm bônus, com prazo de 20 anos para resgate,
20% de deságio e juros semestrais fixos de 5%
ao ano. Essa a proposta simulada em estudo
do economista Paulo Nogueira Batista Júnior,
da Fundação Getúlio Vargas, e que reduziria a
remessa de divisas ao exterior em comparação
com o pagamento da dívida pelo esquema
tradicional, onde o Brasil se sujeita às oscila-
ções das taxas de juros do mercado interna-
cional.
~ Para a viabilidade da conversão da dívida
em bônus, Paulo Nogueira Batista Júnior acha
fundamental que o Brasil mantenha a morató-
rià para os bancos que não aderirem à propos-
ta."Em contrapartida, os bancos que aceitarem
trocar a dívida velha pelo bônus (dívida nova)
receberiam autorização do governo brasileiro
para realizarem conversão de parte dos seus
créditos em capital de risco.

A idéia de Paulo Nogueira é que a morató-
ria e a autorização para conversão da dívida
em capital de risco (cerca de 1 bilhão 500
milhões de dólares ao ano) são dois trunfos
fundamentais para pressionar os banqueiros e
obter adesão. Além disso, a troca da dívida
por bônus deve ser proposta ao conjunto dos
bancos credores ao invés de submetida ao
comitê de bancos, que segundo o economista
funciona como uma espécie de cartel.

— O objetivo é quebrar o cartel dos
bancos credores explorando a diversidade de
posições entre as várias instituições, na medida
cm que o comitê representa interesses de
bancos mais conservadores que rejeitam qual-
quer proposta inovadora — argumenta Paulo
Nógúeira.

A proposta — A substituição da
dívida por bônus de longo prazo (ou securitiza-
çáo) envolveria um total de 78 bilhões de
dólares (64 bilhões 700 milhões relativa à
dívida de médio e longo prazos com os bancos
comerciais e 13 bilhões 300 milhões de dólares
de parte da dívida com o clube de Paris.

Esse processo de transferência da dívida
velha para nova seria feito ao longo de cinco
anos .como garantia do pagamento do bônus à
época do resgate (após 20 anos) o Brasil criaria
um fundo de amortização junto ao Banco
Mundial como depósitos anuais de 0,5% do
valor da dívida nova nos primeiros cinco anos,
1,5% nos dez anos seguintes e de 2,5% nos
últimos cinco anos.

f Com o pagamento de juros semestrais de"5% ao ano (remetidos na forma de divisas)
sóbre a maior parte da dívida externa, as
transferências de recursos financeiros ao exte-
rior cairiam para 7 bilhões de dólares em 1988,
7 bilhões 300 milhões de dólares em 1989, 8
bilhões de dólares em 1990, 7 bilhões e 900
ynilhões em 1991 e 7 bilhões 700 milhões de
dólares em 1992. Pelo pagamento da dívida
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•*»»» Mi Mm «t h»«*vaNb«4ta«WfWiilMMIlIAIllVantagem — A principal vantagem
da proposta de securitizaçáo, segundo Paulo
Nogueira Batista Júnior, é que ela diminui a
instabilidade a que o país sempre se sujeitou
em relação às oscilações das taxas de juros
internacionais e reduz substancialmente o es-
toque da dívida externa, cuja previsão é de
que ela chegue a 120 bilhões de dólares cm
1992, pelo esquema convencional. Pela securi-
tização, as remessas de recursos ficariam na
média de 2,5% do PIB ao ano no período
1988/1992, enquanto pelo esquema convencio-
nal seriam de 3,1% do PIB.

O próprio Paulo Nogueira admite, entre-
tanto, que mesmo pela proposta de securitiza-
çáo de cerca de 70% da dívida externa (a
dívida junto a organismos internacionais conti-
nuaria a ser paga normalmente) o esforço para

« a geração de superávit na balança comercial
continua a ser grande. A securitizaçáo, nos
moldes simulados pelo economista, exigiria a
obtenção de superávits anuais da ordem de 10
bilhões 300 milhões de dólares, a fim de
cumprir com o pagamento dos juros dos bó-
nus, com o depósito para o fundo de amortiza-
ção e com as demais remessas e haveres
monetários no fluxo do balanço de pagamen-
tos brasileiro.

Para que esse cenário seja possível, o país
teria que obter ainda taxas médias de cresci-
mento da ordem de 7% ao ano, a relaçáo do
nível de investimento sobre o PIB teria que
crescer para uma média de 22,3% nos próxi-
mos quatro anos e a taxa de poupança média
deve alcançar 24,6% no mesmo período. Em
contrapartida, a relaçáo entre as transferências
de recursos sobre as exporações brasileiras
cairia de 38,8% (média entre 1984 e 1987) para
27,5% no período 1988/1992.

Extrapolando a questão técnica, outro
fator é apontado como de importância funda-
mental para viabilizar a proposta. O governo
Sarney e seus negociadores da dívida externa
precisam de muito apoio político para que
possam endurecer com os credores internacio-
nais. Paulo Nogueira Batista parte do priocí-
pio que reconhecidamente a dívida externa
dos países devedores é incobrável (ou impagá-
vel) e que a submissão à política recessiva do
FMJ não garante o acesso de nenhum país ao
mercado financeiro internacional nem resolve
a crise das economias internas.
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RETIF1CAÇAO
N° 032/87,
OBJETO: Aquisição de ferramentas diversas."
DATA: Transferida para 23/11/87 —

10h00min.GUSTAVO FERREIRA'
CANILHA PRESIDENTE DA CO-
MISSÃO PERMANENTE DE LICl-:
TAÇÃO DO INMETRO.

[SEMP TOSHIBA]

EM CONTATO COM O AMANHÃ
BANERJ SEGUROS S/A

Informamos aos nossos segurados

que os'documentos de cobrança de

prêmios de seguros, vencidos entre
28 de outubro e 06 de novembro,

poderão ser quitados, normalmente,
sem adicional de qualquer natureza,
em todas as agências do BANERJ,
até o próximo dia 10 de novembro.

A DIRETORIA

TV Max Color TVC
140 14".
Recepção de canais
em VHF/UHF.
AFT-Automatic
Frequency Tunning.
Antena telescópica
multidirecional.
Dispensa o ajuste de
voltagem.
Apenas

UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO DE JANEIRO

ESCOLA DE ENGENHARIA

CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM ENGENHARIA
ECONÔMICA E ADMINISTRAÇÃO INDUSTRIAL

XXXII ANO
Inscrições para a Turma 1988 do Curso de
Especialização em Engenharia Econômiç^,
e Administração Industrial (pós-graduação"sensu lato"): a partir de 09/11/87.
Participam do curso engenheiros, eco no-
mistas, administradores, arquitetos, mate-
máticos, físicos, químicos, geólogos e es-
tatísticos.
Informações: Secretaria do Curso, de 2a.^a
5a. feira, de 17.30 às 20:30 h, no térreo do1
edifício do Instituto de Filosofia e Ciências^
Sociais, no largo de São Francisco, ou pelos!
telefones 280-7193 (Escola de Engenharia)
e 221-0341 (Portaria do IFCS)

MINISTÉRIO 00S TRANSPORTES
REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A

RFFSA .gg|

VENDA DE TERRENO COM
BENFEITORIAS - RECIFE - PE

A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A., Su-
perintendência Regional Recife, através da Supe-
rintendència Adjunta Administrativa, realizará no
próximo dia 27 de novembro, do ano em curso, no
auditório do Edifício Sede da RFFSA - 39 andar -
Recife-PE., Concorrência Pública para venda dos
prédios nos 5332, 5344, 5356, 5368 e 5380, na Av.
Boa Viagem, bairro do mesmo nome, nesta capital,
bem como o domínio útil dos terrenos com área total
de 3.942,59m2, onde as mesmas acham-se edifica-
das, tudo de conformidade com o Edital n5 02/87.

Suporte
para TV.
Para 8 a 24'
Apenas

Mesa para TV e
videocassete.
Apenas

Os interessados deverSo procurar o Departa-
mento de Patrimônio, sito à Av. Rio Capibaribe, 147,
2r andar, sala 317, bairro São José, Recife-PE., fo-
nes: 081-224-1156 ou 231-2022 ramal 242, no horá-
rio das 9:00 às 11:30 e das 14:00 às 17:00h, nos
dias úteis, exceto aos sábados, para conhecimento
das exigências contidas no Edital que estará a dis-
posição dos mesmos a partir do dia 03 até
25/11/87.

A NOTICIA RAPIDA

LEVE,GOSTOSA.

IMPORTANTE.

— INFORME JB«

SUPORTH

Plaza Shopping
Botafogo
Barra ShoppingOfertas válidas oté 14/1 1/87 ou arvtes. so nosso estoque se esgotar

Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Será permitida a participação de consórcio,
mediante condições constantes do Edital.
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Economista sugere converter em bônus 70% da dívida

BANERJ SEGUROS S/A.

aos nossos segurados

que os'documentos de cobranga de

premios de seguros, vencidos entre
28 de outubro e 06 de novembro,

poderao serquitados, normalmente,
sem adicional de qualquer natureza,
em todas as agencias do BANERJ,
ate o proximo dia 10 de novembro.

A DIRETORIA
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Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta.

Agricultor teme 
plantar 

sem 
garantia 

de ter lucrõ
-®- Sfio Paulo — Bolo Monaaattl

Aturco Antônio Antunes

SÃO PAULO — A chegada tardia
das chuvas de verão, longe de devolver
a alegria aos agricultores, apenas os fez
retomar o intranqüilo trabalho de plan-
tar, sem praticamente nenhuma garan-
tia de estar fazendo bom negócio.
Kstão vivas ainda em Seus cérebros as
duras lembranças da safra recorde an-
ttíHor, que lotou os armazéns do país
com quase 64 milhões de toneladas de
grãos, conforme os dados oficiais, mas
eis levou a amargar redução media de
p0% 

' lios preços médios reais rcce-
Kidós.

Por isso. todas as previsões feitas
ale agora indicam preocupante redu-
çáo da área plantada — no ceniro-sul.
elas variam de 8rí a 13%; —. capaz de
comprometer ainda mais a cambalean-
te política governamental de controle
da inflação e até mesmo de obrigar o
patvji gastar, no próximo ano, precio-
sos-dólares com importação de certos
alimentos. "Como 1987 representou
para o agricultor brasileiro o exercício
de pior rentabilidade dos últimos 15
anos" — alerta Ney Bittencourt de
•Araújo, diretor superintendente da
Agroceres, maior produtora nacional
de smentes — "não se pode esperar
outra grande safra cm 1988".

Mas não é apenas de lembranças
do passado que vive o agricultor brasi-
leiro. FlávjS Tclles de Menezes, presi-
.dente da Sociedade Rural Brasileira,
observa que o futuro também é preo-
cupante. "O agricultor já se tornou
suficientemente maduro e experiente
para saber que o país caminha para a
recessão, cujo agravamento em 1988
párfcce Inevitável", alerta. Some-se ás
perspectivas pessimistas o atraso na
liberação de recursos do Governo para
financiar o plantio e alguns equívocos
cometidos na formação dos preços-
mínimos agrícolas — em particular no
caSü do milho — e virtualmente nin-
guém mais acredita na meta do Minis-
terío da Agricultura de fazer o país
obter novo e ambicioso recorde da
safra de grãos: 7U milhões de tone-
ladas.

Apatia — E cedo para prever de
quanto será a redução da área planta-
da, mas a Companhia de Financiamen-

to ila Produção (CI'P) chegou à conclu-
são — por meio de estudo feito em
conjunto com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística flBGE) e a
Empresa de Pesquisa e Extensão Rural
(EMATER) — de que os dados mais
recentes, colhidos até o começo de
outubro, indicam uma colheta entre 61)
milhões a 63 milhões de toneladas."Estamos vendo tanta apatia no
campo, que. se chegarmos perto de 60
milhões de toneladas, estará bom",
rebate Luiz Boccalato, presidente da
COPAS — Companhia Paulista de
Fertilizantes, uma das mais importan-
les indústrias do setor. Experiente ob-
servador das tendências da agropecuá-
ria, esse empresário contabilizou até
agora dados irrefutáveis da iminente
retração do setor.

As vendas de sementes de milho,
por exemplo, caíram 40%, em compa-
raçáo ao ano passado, enquanto as de
semente de soja cresceram 20%. Da
mesma forma, foi de 40% a queda da
comercialização de fertilizantes para
café c arroz. Luiz Boccalato confirma
que, além da seca — problema já
superado — e dos resultados financei-
ros adversos deste ano com a venda da
safra a preços aviltados, os produtores
rurais encontram-se impedidos de rea-
lizar todos os seus objetivos de plantio,
devido á parcimônia com que o Banco
do Brasil libera os recursos destinados
a esse fim.

Dos CZ$ 67 bilhões que o governo
prometeu destinar ao plantio, revela o
presidente da COPAS, apenas 65%
foram liberados até agora, fato que
contribui ainda mais para atrasar ou
diminuir as intenções de semear a
terra. "Alér.i disso, prevendo para de-
zembro uma inflação de 15%. os agri-
cultores retraem-se ainda mais. com
medo de assumir uma dívida tão pesa-
da que se tornaria impagável, como
ocorreu após a colheita da safra passa-
da", diz Boccalato. Esse problema só-
foi controlado com a decisão de o
governo — pressionado por empresá-
rios c lideranças do setor — eliminar
substancialmente os juros e a correção
monetária incidentes sobre o conjunto
da dívida do setor.

Difícil reversão — Tão
apreensivas quanto os produtores ru-

rais, estão outras empresas cuja produ-
ção e destinada primordialmente á
agropecuária, As vendas de sementes
de milho híbrido da Agroceres — insu-
mo que mais peso tem no faturamento
da empresa — caíram 14,2% este ano,
registrando 1 milhão 680 mil sacas,
contra 1 milhão 920 mil em 1986. Esse
comportamento, com a chegada das
chuvas ao centro-sul, pode melhorar
relativamente até o fim do ano, mas
desde já Ivan Wedekin, chefe da asses-
soria econômica da empresa, considera
impossível a repetição do feito do ano
passado.

"O problema básico", analisa We-
dekin, "é 

que, na comercialização da
safra 86/87, no primeiro semestre deste
ano, os preços pagos aos agricultores
sofreram redução média de 40%. O
motivo fundamental dessa queda foi,
aliás, a própria supersafra do ano pas-
sado, que o governo contabilizou cm
64 milhões de toneladas e os agriculto-
res garantem não ter chegado nem a 63
milhões. Essa diferença, porém, náo
tira o mérito dos produtores que. con-
vocados pelos condutores do Plano
Cruzado, em 1986, a plantar e colher a
maior safra da história, náo deixam por
menos.

Meses mais tarde, além do temor
de náo ter onde armazenar tamanha
produção — susto que só apavorou nas
regiões agrícolas mais afastadas dos'
grandes centros de consumo —, os
agricultores foram também vítimas da
inflação ascendente e do estágio de
pré-recessáo em que mergulhou o país,
com o fim do sonho do Cruzado. Em
seguida, a partir de junho, o que era
apenas premonição transformou-se em
realidade, com o arrocho geral — de
preços e salários — introduzido pelo
Plano Bresser, que, mesmo assim, de-
monstrou-se insuficiente para represar
definitivamente a inflação.

— Apesar de pensar no futuro, o
agricultor brasileiro vive em função
dos problemas ou das alegrias do pas-
sado — observa Ivan Wedekin, tentan-
do explicar os motivos do desestímulo

Milho deverá ser o mais afetado

As previsões dós especialistas re-
velam ser o milho o produto que
mais será afetado na atual fase de
ffitfação dos agricultores. Conforme
o levantamento mais recente da
Frente Ampla da Agropecuária —
entidade que congrega os interesses
das principais associações e coopera-
tivas" do setor em todo o país —. a
redução da área do produto será de
11% em média, nos mais importan-
tes Estados produtores, como Para-
iftTMato Grosso do Sul. São Paulo.
Rio Grande do Sul. Minas Gerais eW"" >
uoixs.

ü fator básico da diminuição da
área de plantio do milho — cujo
espaço vem sendo ocupado particu-
larmente pela soja — é o seu baixo
jireço, acredita Flávio Telles de Me-
nezes, presidente da Sociedade Ru-
,'ral Brasileira, um dos braços da
Frente Ampla. De fato. o preço
.mínimo da saca de milho (60 quilos)
lio auge da colheita, ení abril deste
anov foi fixado cm irrisórios CZS
170.00. Percebendo o desestímulo. o
governo foi aumentando gradativa-
meme o preço do produto, que hoje
está em CZS 300.00 a saca.

O preço, na verdade, beneficia
^apenas o governo, que chegou a

adquirir dos produtores 6 milhões de
•TOrTCladas do produto e hoje ainda"tem 

estoque de 4 milhões, estima
José da Luz Uchoa, presidente da
Cooperativa Central Regional lgua-
cu (Conriguaçu), sediada em Casca-
vcl, oeste do Paraná. Esse estoque é
.vendido em leilões a preços cada vez

, mais altos.
No que se refere à promessa do

governo de que o milho será um dos
produtos agrícolas mais bem remu-
nefados, os produtores não têm do

, que reclamar. Alem da correção mo-
petária plena, seu preço mínimo te-

rá. de fevereiro em diante, reajuste
mensal de 1,2%. Nem isso, porém,
altera a decisão do setor de preferir a
soja.

Enquanto no Paraná, conforme
pesquisa da Contriguaçu — que tem
45 mil associados em 33 municípios

moMstado — a área plantada de
¦milho deve cair até 15%. a de soja
¦ Ivai crescer de 8 a 10% e a de
algodão, 10%), As boas cotações in-
tcrnacionais desses dois produtos são
a razão principal, explica José
Uchoa.
feijão preto —O atraso das chu-

; jffls e a invasão da soja vão contribuir
também para a diminuição da produ-
Ção de feijão nos vales dos rios'iguaçii, no sudoeste, e Piqueri. no

^ oeste do Paraná — fato que desde já
jieve preocupar o consumidor cario-
ca e o paranaense daquelas regiões.

que o sudoeste do Paraná é uma
das áreas que mais produz feijão-
.preto no Brasil, exportando a maior
parte para o Rio de Janeiro, onde o
feijão carioquinha. apesar do nome e

da cor marrom, tem pouca aceita-
ção. Além disso, em função do preço
mais alto. o feijão de cores superou
este frio à arca destinada ao feijão-
preto.

A produção de soja vai aumen-
tar também no Rio Grande do Sul
(mais 10% da área plantada), no
Mato Grosso do Sul (10%). em Mi-
nas Gerais, Santa Catarina. Goiás e
São Paulo (7%). segundo a pesquisa
da Frente Ampla oa Agropecuária.
Ela estima ainda crescimento da área
do algodão no Paraná e Minas Ge-
rais (15%). no Mato Grosso do Sul
(8%) e em São Paulo (10%), da
mesma forma que a mandioca, cuja
previsão é de uma expansão de 3% a
5% no Paraná! Santa Catarina e São
Paulo.

Entretanto, os dois principais ali-
mentos básicos do brasileiro — o
arroz e o feijão — terão menores
áreas de plantio em todo o país. O
arroz de sequeiro sofrerá retração de
10% em Goiás, de 5% no Mato
Grosso do Sul. e o irrigado registrará
estabilidade no Rio Grande do Sul.
Plaverá, conforme as previsões ini-
ciais da Frente Ampla, redução da
área do fei jão no Rio Grande do Sul
(<S%). Minas Gerais. Mato Grosso
do Sul e Paraná (de 2 a 3%). cri-
quanto São Paulo e Santa Catarina
contarão com a mesma área da safra
passada.
Mais carne — Como resultado
dessa retração, analisa Ivan Wede-
kin. Chefe da assessoria econômica
da Agroceres, os preços dos produ-
tos básicos tendem a subir no próxi-
mo ano. prejudicando a política de
combate à inflação do governo, devi-
do à menor oferta de alimentos. Se
for confirmada redução média de
10% na área plantada de milho, a
queda da produção será da ordem de
20%. Isso representaria 5,4 milhões
de toneladas a menos, em relação à
safra do produto este ano, que o
governo garante ter chegado a 27
milhões de toneladas. "Acontece
que o mercado, até agora, só conta-
bilizou 25 milhões de toneladas",
revela Wedekin.

Ao que parece, o governo não
gastará muitos dólares na importa-
ção de arroz e milho, porque ainda
dispõe de bons estoques desses pro-
dutos, de 2.5 milhões e 4 milhões de
toneladas, respectivamente, confor-
me cálculos da assessoria econômica
da Agroceres. Tais reservas garan-
tem certa tranqüilidade até a safra, a
partir de março do próximo ano, mas
a simples diminuição do plantio se
transformará num fator psicológico
de elevação dos preços do arroz e do
milho, entre outros alimentos. E
quando a maior parte da safra estiver
toda vendida, a tendência é de um
estouro dos preços, para azar do
governo — que terá mais inflação —

LEILÃO DE ANIMAIS QUARTO DE MILHA
Dia 10 de novembro (3a feira), às 20:00 horas no Jockey
.Club de São Paulo, animais puros e cruzados, machos e
fêmeas selecionados por excepcional físico e pedigree.
QUARTO DE MILHA: versatilidade e velocidade. 7
parcelas sem juros e sem correção. Apresentação dos
animais à partir das 12:00 horas. Maiores informações

J?J?Ó-TURF (011) 814-1085 — 814-1844 — 813-7367.
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Ernesto (E) explica ao motorista (le táxi Jair cia Silva <fu<' o preço ainda não baixou

Dono de 
posto 

espera liminar

rumei

ser acatada 
para 

baixar 
preço

SÁO PAULO — O Auto-Posto
JE só venderá gasolina e álcool mais
barato depois que esgotar seu esto-
que atual e se o governo federal não
recorrer da decisão do juiz federal
Américo Lacombe de retirar do pre-
ço final dos derivados os 28% em
empréstimo compulsório. Esta era a
explicação que o empresário Ernesto
dos Santos Andrade, 23 anos. dono
de cinco postos nesta capital, dava
aos inúmeros motoristas que ontem
formaram filas querendo comprar
combustível mais barato.

Andrade, que abandonou a ma-
carronada com a família para con-
versar com os clientes ao pé da
bomba, acredita que tão logo as
distribuidoras acatem a decisão judi-
ciai e vendam à sua rede de postos
combustível mais barato os consumi-

dores ganharão esse desconto. "Será
uma loucura, porque os 27 mil pos-
tos do país também poderão pedir a
eliminação do compulsório". Con tu-
do, ontem, os postos JE já ostenta-
vam os preços majorados na sexta-
feira à noite pelo Conselho Nacional
do Petróleo: gasolina a CZS 35.40 e
álcool a CZS"23.10. Como ele com-
prou derivados pagando o compulsó-
rio, só depois de acabar o estoque
poderá dar desconto de 28%.

O motorista de táxi Jair Apareci-
do da Silva comemorava ontem ante-
cipadamente o preço reduzido, satis-
feito com a hipótese de encher o
tanque de seu Passat a álcool por
apenas CZS 749. "A decisão do juiz
vai revolucionar o mercado de com-
bustíveis do país", dizia Silva, que
destina metade da féria de 12 horas á

compra de álcool. O advogádçí,,<í^
JE. Luís Tavolaro, que conseguiu
convencer o juiz federal Américo
Lacombe da ilegalidade da cobTíiriça
do empréstimo compulsório, mõsini-
va-se bastante prudente. 

"Não deve-
mos soltar rojões antes do tempo",
avisava. -.11-.

Em 1986, Andrade enfrentou.o
governo com desafio idêntico. -Em
meio á tentativa desesperada vdo
CNP de reduzir o consumo de deri-
vados que se apresentava explosivo
como resultado do Plano Cruzado,
Andrade conseguiu aumentar .QÍ\Q-
rário de funcionamento dos seus cin-
co postos. Hoje eles abrem 24 horas
seguidas, mas já num cenário .de
consumo estabilizado, produto da
desaceleração econômica dos últi-
mos meses.

e sorte dos produtores — que terão
melhores preços.

Em contrapartida, haverá mais
carne boa à disposiçáj dos consumi-
dores — os de maior poder aquisiti-
vo. obviamente, observa Ivan Wede-
kin. Os estudos da Agroceres reve-
Iam que a produção nacional de
carne chegará em 1988 a 2.3 milhões
de toneladas: contra 2 milhões este
ano, 1,9 milhão em 86 e 2.2 milhões
em tS5.

Os produtores de aves e suínos
tendem também a diminuir a produ-
ção, não apenas por causa dos preços
desestimulantes — problema que
tende a se agravar —, como também
devido à gradativa redução do poder
aquisitivo dos brasileiros. Além dis-
so, a maior oferta de carne de boi
(ou vaca) provocará, conforme a
assessoria econômica da Agroceres,
uueda no preço do produto da or-
aeiri de 20 a 25%. Ou seja, um fator
a mais a prejudicar os produtores de
suínos c aves. já que a preferência
nacional pela carne bovina continua
forte.

Exportações — Diante da
possibilidade de sobrar — não por
excesso de produção, mas por dimi-
nuição do poder de compra dos con-
sumidores — carne no mercado in-
terno, os produtores já têm como
certa a elevação das exportações do
produto. Flávio Menezes, da Socie-
dade Rural, prevê para 1988 a expor-
tação de até 520 mil toneladas de
carne bovina, contra pouco menos
de 380 mil este ano.

Tudo indica no momento que a
produção nacional de leite será mais
do que suficiente para o consumo
interno. Os produtores estão_estimu-
lados pelos bons reajustes concedi-
dos recentemente pelo governo, pa-
ra compensar a retração do consu-
mo, mas é exatamente por isso, diz
Menezes, que as indústrias de laticí-
nios serão levadas a estocar, ano que
vem, grande quantidade de leite em
pó e derivados.

Entre os produtos de exporta-
ção, observa, o suco de laranja conti-
nuará gerando bons recursos para o
país, podendo registrar em 88 expor-
tações da ordem de 1 bilhão de
dólares, a exemplo deste ano. Esse
comportamento poderá premiar com
preços estimulantes os produtores de
laranja, mas os cafeicultores sofre-
rão os efeitos negativos da supersa-
fra deste ano — estimada em 36
milhões de sacas —, que foi uma das
causas do aviltamento das cotações
do produto.— Sem falar, é claro — comple-
ta Flávio Menezes —, dos desman-
dos da política cafeeira do governo,
que não estimula a elevação dos
preços, ainda hoje mais baixos do
que os custos de produção, e ainda
confisca em 36% cada saca exporta-
da do produto. (MA).

CHEGOU

DECORBUND

A PERSIANA COLUMBIA QUE VOCÊ MESMO INSTALA.

Decor Blirtd é a persiana residencial feita com lâminas de
25mm, que você mesmo instala e ainda escolhe entre 3 co-
res e 5 tamanhos diferentes:

De 3.450,90 x 140 cm.
150 x 140 cm.
105 x 180 cm.
150 x 180 cm.
170 x 180 cm.

De 5.790,
De 5.190,
De 7.490,
De 8.490,

Por 3.090,
Por 5.100,
Por 4.600,
Por 6.600,
Por 7.500,

Cores: preta, cinza e creme.
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Empréstimos de favor lesam BRB em CZ$ 150 milhões

Expedito Filho

UUASil.lA — O velho jeitinho brasileiro
aliado ao favoreciniento político conseguiu colo-
car no vermelho a financeira ile uni dos bancos
estaduais mais sólidos do país, a do Banco de
Brasília (HRB). localizado a pouco mais de 50
metros do Banco Central. Operações de em-
préstimo sem garantia real levaram a financeira,
que tem fede no Rio, a fechar outubro com um
prejuízo de C/S 52 milhões; Para o mês de
novembro, a projeção é mais dramática: o liKI!
deixará de receber 150 milhões, que passarão a
contar no balanço do banco na rubrica de
credito em liquidação, ou seja, dinheiro que o
vento levou e não traz mais. Pior é se essa
situação perdurar até dezembro: o crédito em
liquidação chegará a |()0 milhões, arrastando
para o buraco o banco c todo o seu conglomc-
rado.

Essa semana a diretoria do banco se
reúne para pôr um fim nessa situação — avisou
uni dos 19 diretores do conglomerado, preferiu-
do não ser identificado, mas defendendo medi-
das encrgicas para conter a sangria de dinheiro
público. No primeiro semestre, segundo esse
mesmo diretora para evitar que a financeira
sofresse intervenção do Banco Central, o BRB
cobriu o buraco com injeção de CZS 584 milhões
631 mil -112. No balanço da empresa, apresenta-
do ao Banco Central, a conta de financiamentos
para capital de movimento capengava de forma
escancarada: as aplicações no setor produtivo
(indústria, comércio e serviços) — principal
setor de investimentos da financeira — corres-
ponderam a pouco mais de CZS 22 milhões,
enquanto o investimento em "setor privado/ou-
tros". conta propositalmente não identificada, o
investimento foi de CZS 5S4 milhões 631 mil.

O banco chegou a essa situação graças à
falta de critérios técnicos na concessão de em-
préstimos. Foi através do jeitinho. por exemplo,
que'a Eiplan — Empreendimentos Imobiliários
Planalto Ltda., do deputado federal Raul Belém
(PMDB-MG), retirou um empréstimo de CZS 7
milhões, apesar de sua firma não ter cacife
suficiente para, em condições normais, obter
CZS 501) mil de outras instituições financeiras. O
favorecimento, ocorrido em período pré-
eleitoral, custou caro ao banco. A dívida, que
era de CZS 7 milhões, engordou e já está na casa
dos CZS 3(1 milhões; a empresa, em má situação,
não pagou e pediu concordata, decretada peja
Justiça de Araguari (MG), sede da empresa,
cidade próxima a Catalão (GO) onde funciona a
agencia do BRB que concedeu o empréstimo.

A operação, realizada sem garantias,
dificilmente engordara o balanço do banco —.
informou técnico do BRB. A transação, efetua-
da na gestão de Olair Zenir Leite, ex-presidente
do BRB e atual diretor do Banerj, foi realizada
sem garantias reais e até hoje ninguém sabe por
que isso ocorreu. Obscuro também é o critério
dc aplicação de recursos do banco que, apesar
de ter Brasília no nome, preferiu investir fora do
Distrito Federal.

Quando cheguei já encontrei essa conta
da Eiplan sem pagar — confirmou o jornalista
Ari Cunha, diretor tio Correio Brazilicnse, jor-
nal cie maior Circulação da capital da República,
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O jornalista Ari
Cunha, alçado numa
vicc-preSiaencia do
li mico Regional dc
Brasília, se chocou
(billwtc ao lado) ao
saber dos problemas
dos funcionários da
Fiança, sentiu que o

estavam envolvendo e
renunciou. O

governador do DF,
José Aparecido (D),
reagiu indignado às
denúncias, disse que
não sabia de nada,

mas prometeu apurar
tudo através de

comissão especial e m
punir os culpados
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convidado para vice-presidcncia e depois a pre-
sidencia do Banco de Brasília. Com isso. preton-
dia-se calar o maior jornal da cidade. Expericn-
te, Ari Cunha percebeu a jogada e saiu de cena.
Segundo os diretores que ficaram e que há um
mês entregaram o cargo ao governador José
Aparecido, a postura de Ari Cunha foi dc
absoluta integridade.

Na verdade, o plano exigia não só a conivén-
cia do maior jorlal brasiliense como também a
dos funcionários do banco. A diretoria, coinci-
dentemente. abriu duas vagas para funcionários
dc carreira, eleitos por voto direto dos funcioná-
rios. Na vice-presidência, um jornalista; na
diretoria, dois funcionários. Tudo levava a crer
que se tratava dc uma direção insuspeita.

As transações pioraram, uma a uma. sem
garantia real. A Santa Júlia Empreendimentos
Imobiliários, de propriedade de Ildeu dc Olivei-
ra, sobrinho do ex-presidente Juscelino Kiibits-
chek. levou da financeira CZS 4 milhões que até
hoje não foram pagos. Houve também uma
negociação com a Mava Engenharia, cuja dívida
é de CZS 2 milhões, até hoje não paga.

O governador do Distrito Federal, José
Aparecido de Oliveira, reagiu com indignação á
denúncia do JORNAL DO BRASIL. Num
primeiro momento, disse que não tinha informa-
çoés para falar da situação da financeira, mas se
houvesse irregularidades mandaria apurar, no-
meando inclusive uma comissão especial. Scgun-
do ele, não houve qualquer irregularidade no
empréstimo ao deputado Raul Belém. "Quem
praticar desonestidade será punido", avisou.

Políticos indicaram diretores
Os 19 diretores do conglomerado do Ban-

co dc Brasília — BRB — foram escolhidos porcritérios políticos. Além das indicações pes-soais do governador José Aparecido, outras
foram feitas por integrantes do próprio governo. O ministro das Minas c Energia, Aurelia-
no Chaves, indicou seu genro, Ronaldo Fonsc-
ca dc Paiva, para a diretoria do banco; o
senador Mauro Borges optou por seu filho,
Ubíratan Estivallet Teixeira, para ocupar o
cargo da diretoria: o PFL brasiliense foi repre-
sentado na diretoria por Luiz Carlos de Lopes
Martins e os funcionários elegeram como re-
presentantes na diretoria dois bancários de
carreira, Odival Osório Naves e Antônio Ge-
brim Dutra.

Dos funcionários escolhidos pelo governa-
dor José Aparecido, seis são profissionais
oriundos do Banco Nacional e outros tres são
da cidade de Conceição do Mato Dentro, no
interior de Minas, terra natal do governador.
A diretoria não está dividida só politicamente.
No conglomerado, pelo menos Ronaldo Fon-
seca dc Paiva. Ubiratan Estivallet e Odival
Naves não concordam com as (transações feitas
pela Fiança.

Outros parecem não ligar muito para a
precária situação da financeira e continuam
firmes na condução dos negócios da empresa.
E aí ocorrem situações no mínimo curiosas: os
diretores Américo Paes da Silva. Oswaldo
Cunha Soares. Paulo Janot Borges e Antônio
Lúcio Safe Carneiro trabalham 110 Rio, onde

funciona a sede da Fiança, mas moram em
Brasília; Jorge Alves de Carvalho e Luiz
Carlos Lopes Martins moram 110 Rio de Janei-
ro e trabalham em Brasília; outro diretor.
Henrique Neves Moliallem, mora em Belo
Horizonte e trabalha em Brasília.

As despesas desse troca-troca ficam por
conta do erário. Alem do salário de CZS 150
mil, os diretores do BRB que moram fora do
local de trabalho ganham ainda diárias que, no
fim do mês, dobram seus vencimentos. No dia
27 de agosto, por exemplo, o departamento de
serviços gerais do banco encaminhou ofício à
diretoria de recursos humanos informando
sobre o novo valor da hospedagem no St. Paul
Park Hotel de um dos diretores do banco que
passou de CZS 44 mil 550 para CZS 51 mil 230
no.período de 9 de setembro a 8 de novembro
deste ano. E111 outro ofício, a mesma divisão
informou também sobre o valor da hospeda-
gem do vice-presidente do banco, no mesmo
hotel, que passou de CZS 36 mil 300 para CZS
43 mil 560 entre 17 de setembro e 16 de
novembro. Isto sem contar as diárias a que
esses funcionários têm direito.

O Banco de Brasília é a principal empresa
desse conglomerado. O banco tem seis direto-
res: o BRB Crédito Imobiliário S.A. outros
'Cinco diretores. O BRB Credito Financeiro e o
BRB-Cia. Nacional de Serviços conta com
mais cinco diretores e a BRB-Crédito. Finan-
ciamento tem outros cinco diretores (EF).

Agora, assim que você
adquire o Plano PAI, antes
mesmo de receber sua carteira
de associado, tem direito a
consultas imediatas, com hora
marcada, nos modernos
Centros Médicos da
Golden Cross.

E pode usar, gratuitamente,24 horas por dia, de qualquer
parte do Brasil, o telefone do
Plantão Saúde, uma linha
exclusiva para esclarecimentos,
informações ou emergência.
Aproveite.

Quem tem Plano PAI, além
de todas as vantagens que ele
oferece, tem direito a
internações nos melhores
hospitais, exames diversos e a
melhor e mais completa rede
credenciada em todo o pais.

PLANO PAI

DA GOLDEN CROSS

Esta

na hora

de você

ter um.

CoflSiíltãS^

¦exatas]

tetapo

Golden Cross
ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE
Saúde em primeiro lugar.

LIGUEAGORA: 220-3104
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E uma conjectura maliciosa'
O presidente do Banco dc Brasília; Jofre

Alves de Carvalho, classificou de maliciosas as
denúncias de que o banco vem operando com
critérios não técnicos 11:1 liberação de recursos.
Ele afirmou que não existe nenhuma ingerên-
cia política 11a concessão de empréstimos e
disse que todas as operações feitas pelo banco
foram aprovadas antes pelo Comitê Técnico
do BRB.

Qualquer empréstimo liberado pela di-
retoria recebe atiles sinal verde dos técnicos do
banco! Seguimos as normas do Banco Central.
Exigimos cadastro, balanços, enfim, todas as
garantias que uma instituição financeira premisa para conceder empréstimos;;

Jofre dc Carvalho confirma que a Imaneei
ra BRB possui algumas operações inadimplen-
les mas, segundo ele, nada além da média
normal de todo o sistema financeiro:

Nossa carteira apresenta uma taxa mé-
dia de 2r'r de operações que náo são honradas.
Está perfeitamente dentro dos níveis conside-
rados normais 110 sistema financeiro. Querer
destacar o BRB, quando todo o mercado
financeiro apresenta a mesma situação, é uma
conjectura maliciosa.

Ele acredita que se o banco fechasse seu
balanço hoje, suas contas apresentariam resuí-
tados positivos. Como o último balanço do
banco foi encerrado em junho desse ano. Jafre
de Carvalho afirma que hão há como avaliar se
a financeira apresenta algum prejuízo. No
demonstrativo de junho, o banco apresentou
lucro.

Esses números que apontam prejuízo
tia financeira são simplesmente fantásticos.
Mas mesmo não tendo fechado o balanço,
posso afirmar que eles não correspondem à
verdade. Este ano, a financeira do BRB apre-
sentará resultados positivos.

Quanto ao fechamento dos créditos para
pessoas jurídicas, ele alega que a BRB alcan-
çou seu limite máximo de financiamento para
esse tipo de cliente, sobrando apenas os recur-
sos que estavam destinados para às pessoas
físicas.

O BRB não faz nenhuma operação com
base em critérios políticos, assegura. Segundo
ele, o Governador do Distrito Federal, José
Aparecido de Oliveira, nunca interferiu em
nenhum negócio do BRB e o banco sequer faz
concessão direta de crédito para o Estado.

Apesar de ter assumido a presidência do
BRB somente em abril desse ano, Jofre de
Carvalho ressalta que os critérios dc avaliação
de irregularidades operacionais variam de pes-
soa para pessoa, mas náo classifica nenhuma
operação do BRB como anormal:

Aprovei todos os negócios que cncon-
trei já realizados.

Quanto à acusação de que as maiores
irregularidades ocorreram na administração
anterior, quando era presidente do BRB Olair
Zenir Leite, diz:

O Olair Zenir Leite saiu do BRB á
convite do Banco Central, para assumir o
cargo de diretor 110 Banerj. Só isso já prova
que ele foi um bom administrador.

D'
AMÉRICAS.
VÉOOTUNDCL
ORIENTE-SE

JOllNAlt DQ_BRA3IL_
Turismo

MCONTABILISTAS 
'

ASDQU*RT*S

IEAD
Instituto Empresarial
de Administração

Comunicam que estão
abertas as inscrições para
a décima primeira turma
com início
em março/88

IP I

COPPEAD/UFRJ
Instituto de Pós-Graduação e

Pesquisas em Administração da UFRJ

Programa de treinamento
multidisciplinar, orientado para

profissionais que já têm
experiência gerencial, mas que

precisam de uma formação mais
profunda e abrangente em

administração e que não podem
abandonar as suas atividades

profissonais para cursar um
mestrado em tempo integral

TELS. (021) 270-1890 — 260-5522 • CAIXA POSTAL 68514 CEP. 21945-R.J.

O Conselho Regional de Contabilidade ¦ RJ,
promoverá a palestra:

"AUDITORIA OBRIGATÓRIA
NAS SOCIEDADES ANÔNIMAS"

23/11 ¦ RIO DE JANEIRO
Local: Sindicato dos Contabilistas do Rio
de Janeiro - Rua Buenos Aires, 283 - 6? andar.
Horário: das 18:00 às 22:00 horas.
Palestrante: Contador Eliseu Martins.
Debatedores: Contadores Júlio Sérgio
de Souza Cardozo e João Bosco Lopes.
Inscrições: CRC-RJ (253-4277) e Sindicato
dos Contabilistas do Rio de Janeiro (224-2281).

A palestra será inteiramente grátis e integra
a programação do CRC-RJ de valorização
profissional.

Somente poderão participar profissionaisinscritos no CRC-RJ.

Apoio: Sindicato dos Contabilistas
do Município do Rio de Janeiro.

Técnicos eram contra

a compra da Fiança

A compra da Fiança Credito Financeiro c Investi-
mentos e de mais quatro empresas do grupo — Fiança
Companhia Nacional de Serviços, Rocha Empresa e ,
Cobraça (extinta pelo Banco Central), Nativa Corretora
de Seguros e Datacred Processamento de Dados — peloBanco de Brasília por CZS 120 milhões causou muita
polêmica há pouco mais de 11111 ano Os próprios técnicos
do banco eram contrários. Eles preferiram a aquisição de
uma carta patente, junto ao Banco Central, que permi-tisse ao BRB atuar como financeira.

Apesar dessa oposição, a transação foi feita. O
empresário Guido de Almeida Magalhães, proprietário
do conglomerado, sc comprometeu junto ao Tribunal dc
Contas da União e ao Banco Central a pagar todos os
contratos vencidos correspondentes a créditos em liqui-
dação feitos até a época da compra. Segundo dirigentes
do conglomerado, até o momento o pagamento desses
créditos em liquidação não foi efetivado.

Dc lá pra cá, a Fiança, com sede no Rio, percorreu
um caminho acidentado. Dc empresa lucrativa, passou,
nas mãos do poder público, a empresa deficitária. Por
isso, em junho deste ano, o governador José Aparecido
determinou que todas as 19 lojas da financeira tossem
fechadas. Afinal, muitas delas, espalhadas pelo país.
andavam 110 vermelho, já que não tinham produtos.—
cartas de financiamento para aquisição de carros, cletro-
domésticos etc — para negociar.

Com a ameaça, os funcionários da financeira —
cerca dc 400 cm todo país — se mobilizaram, buscando
apoio das bancadas do PMDB e do PFL. No Rio dc
Janeiro, Inácio Muniz Antunes, Nilson Rcpiso, Nelson
Pena e Sidncy Canela levantaram um dossiê em cima do
que chamaram de "irregularidades da Fiança". Na
ocasião, os funcionários chegaram a ameaçar divulgar'o'
dossiê, caso o banco insistisse em fechar as lojas daf
financeira.

"Nilson, estou estarrecido com a situação da Fian-
ça, quanto á insegurança do pessoal", avisou o jornalista
Ari Cunha, em" bilhete encaminhado ao funcionário
Nilson Rcpiso. Afinal, da mesma forma que os funcioná-
rios, o jornalista parecia assustado com a decisão de-
fechar as 19 lojas da financeira, anunciada pelo governa-'
dor do Distrito Federal após o primeiro aniversário cie
compra.

Funcionários e empresários chegaram a um acordo
c as lojas da financeira não foram fechadas. Em contra-
partida, o banco prometeu devolver os produtos dá:
financeira, enquanto os funcionários pediam o prazo de.
um ano para tornar a Fiança lucrativa. :

Hoje, a situação da empresa é de expectativa. A
Fiança só pode emprestar para pessoa física. As negocia-,
çóes com pessoas jurídicas foram suspensas até segunda
ordem. Espera-se que o Banco seja forte o suficiente:
para cobrir o buraco aberto. Diretores do próprio
conglomerado vão tentar esta semana uma solução parií
a crise. Se não, a intervenção será inevitável, porque ate
o Tribunal de Contas da União foi chamado por alguns,
diretores para investigar o rombo. (EF)

E111 quatro negócios,

uma mostra do rombo
Estas são algumas das transações da finan-

ccira do BRB que levam a instituição ao buraco:
Operação Eiplan — Empréstimo irregular

oferecido à Eiplan Empreendimentos Imobiliá-
rios, no valor de CZS 7 milhões. A empresa, em
dificuldades financeiras, sc viu sem condições de
pagar e pediu concordata à Justiça de Araguari
(MG). Essa dívida, cujo valor real hoje c de CZS
30 milhões, dificilmente será paga.

Operação Santa Júlia — A financeira em-
prestou à Santa Júlia Empreendimentos Mobiliã-
rios Ltda. CZS 4 milhões. O empréstimo foi
concedido em 22 de dezembro do ano passado,
segundo cronograma dc reembolso do próprio
BRB. Cobranças foram feitas e nada foi pago.
Mais uma transação sem garantia real. A Santa
Júlia é de propriedade dc Ildeu de Oliveira,
sobrinho do ex-presidente Juscelino Kubitschck.

Maya Engenharia — Outra operação da
financeira sem garantia real. Emprestou CZS 2
milhões c nada recebeu até agora.

Conddotti Jóias — A loja. dc propriedade
de José Alberto Pinto Bardawil, pegou na finan-
ccira CZS 2 milhões e até agora também não
pagou. O ex-diretor da agência, Roberto Mace-
do, chegou a assinar um despacho contra a
operação "por esbarrar em decisão de órgão
competente".(EF)

E111 quatro iiegocios,

uma mostra do rombo
Estas sao algumas das transagdes da finan-

ccira do BRB que levam a instituigao ao buraco: < :
Operagao Eiplan — Emprestimo irregular

oferccido ii Eiplan Emprcendimentos Imobilia-
rios, no valor de CZS 7 milhoes. A empresa, em
dificuldades financeiras, se viu scm condigoes de
pagar e pediu concordata a Justiga de Araguari
(MG). Essa divida, cujo valor real hojc c de CZS
JO milhoes, dificilmente sera paga.

Opcrai;ao Santa Julia — A financeira em-
prestou a Santa Julia Emprcendimentos Mobilia-
rios Ltda. CZS 4 milhoes. O emprestimo foi
concedido em 22 de dezembro do a no passado,
segundo cronograma de reembolso do prdprio
BRB. Cobrangas foram fcitas c nada foi pagol
Mais uma transagao scm garantia real. A Santa .
Julia e de propriedade de Ildeu de Oliveira,
sobrinho do ex-prcsidcnte Juscclino Kubitschek.

Maya Engenharia — Outra operagiio da
financeira scm garantia real. Emprestou CZS 2
milhoes e nada reccbcu ate agora.

Conddotti Joias — A loja, de propriedade
de Jose Alberto Pinto Banlawil, pegou na finan¬
ceira CZS 2 milhoes e ate agora tambem nao
pagou. O ex-diretor da agenda. Roberto Mace-
do, chegou a assinar uin dcspacho contra a
operagao "por esbarrar em dccisao de drgao
compctentc".(EF)
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Luís Leonel
sào paulI — Os trabalhado-

rcs com Dissídios marcados para este
íinal de ano estão vendo com satisfa-
ção a política salarial do ministro da
Fazenda, Bresser Pereira, — cjne
propimlia reajustes inferiores às ta-
\as de inflação do período —, ser
derrubada. Na prática, a maioria dos
segmentos econômicos está pagando
a seus trabalhadores a inflação; inte-
gral, inclusive a do mês de junho,
que Bresser pretendia ignorar.
26.67c segundo levantamento do
Departamento Intersindical de Esta-
tistteas e Estudos Súcio-liconómicos
(Dieese).

De 2 milhões e 79S mil trabalha-
dores com dissídio em novembro,
apenas as categorias mais fracas e
desorganizadas estão tendo dilieul-
dádes para conseguir a reposição
integral da inflação. As categorias
mais importantes, corno mctalúrgi-
cos de São Paulo, petroquímicos da
Bahia, bancários de vários estados,
químicos de São Paulo, e trabalha-
dores tia indústria de papel e pape-
láo, vêm obtendo o pagamento inte-
gral. segundo o Dieese.

Há quas| um consenso entre os
empresários de que não há possibili-
dade de se limitar os aumentos ao
que queria o ministro Bresser. As
empresas estão pagando acima desse
limite nas épocas dos dissídios e até
encarando com certa naturalidade a
nova tendência do sindicalismo, de
reivindican aumentos fora das datas
de dissídio."Assim como não há pos-
sibilidade de as empresas sofrerem
aumentos em seus custos sem poder
repassá-los para os preços, também
não é possível aos empregados sofre-
rem aumentos do custo de vida sem
ter aumento de salários", disse o
diretor financeiro da Caterpillar do
Brasil S.A., Carlos Alberto Serafini.

A Caterpillar, com duas fábricas
instaladas em São Paulo, uma em
Piracicaba e outra na capital, empre-
ga ao todo 5 mil trabalhadores vincu-
lados ao sindicato dos metalúrgicos.
Os 3 mil e 200 da capital tiveram seus
salários aumentados em 46% sobre
os valores de junho, o que repôs
integralmente as perdas com a infla-
ção. Serafini calcula que a folha de
pagamentos da empresa foi elevada

em CZ$ 65 milhões. Do faturamento
da empresa, cerca de 20% corres-
pondeni a custos com o pessoal.

Mas a Caterpillar está trabalhan-
do com a expectativa de ter que
gastar mais dinheiro para elevar tam-
bím os salários dos I mil e 800
trabalhadores de Piracicaba, cujo
dissídio será só em abril. "Ainda não
sabemos quanto poderemos gastarcm adiantamentos ao pessoal do in-
terior, mas é inevitável que eles
reivindiquem fortemente uma ante-
cipaçáo fora de seus dissídios", afir-
mou Serafini.

Para ele. o represamento de
custos e de salários é uma etapa que
está no fim. está tudo estourando. O
presidente do Sindicato dos Metalúr-
gicos de Sào Bernardo c Diadema,
Vicente Paulo da Silva, concorda e
defende que as antecipações são ne-
ccssárias porciue os trabalhadores já
estão passando fome. Segundo ele,
os trabalhadores estão partindo para
reivindicações econômicas fora de
suas datas de díssidio, rompendo
com a atual legislação, porque ela é
seca, técnica, e não sabe onde ai
o cinto do trabalhador.

aperta

Na verdade, não são apenas os
trabalhadores que estão confrontan-
do a legislação. Os patrões também,
ao pagarem acima dos limites estabe-
lecidos por Bresser, fazem o mesmo.
A empresa Autolatina, holding for-
mada pela Ford c Volkswagem, tam-
béijjf rompe com os parâmetros da
política cio governo ao decidir au-
mentar os preços de seus produtos
de acordo com critérios próprios, c
não os do Conselho Interministerial
de Preços (CIP). Na prática, estão
todos juntos dizendo indiretamente
ao governo que sua ingerência na
economia não é bem-vinda, e por
isso resolveram ignorá-la.

Insegurança — Para se ter
uma idéia do grau de desconfiança
da política econômica do governo
entre o empresariado, há uma pes-
qüisa realizada pela firma de cônsul-
toria e assessoria empresarial Coo-
pers & Lybrand, com 193 empresas
do pequeno, médio c grande portes.
Essa pesquisa indica que 87% delas
não têm a menor idéia da política
salarial a seguir neste final do ano e
no próximo, 

"pelas indefinições da
política econômica mais geral do

governo". Meras 13% têm planos já
traçados, prevendo dar antecipações
acima da Unidade de Referência de
Preços (URP) e aumentos reais para
seus funcionários.

O fato de apenas 13% terem
planos delineados para o próximo
ano surpreendeu a diretora de Re-
cursos Humanos da Consultoria, OI-
ga Stankevicius Colpo. Há quatro
anos a pesquisa é feita e é a primeira
vez que esse índice é tão baixo. Nos
anos anterioes, segundo ela, cerca de
50% das empresas pesquisadas sa-
biam o que fazer e apenas a outra
metade ficava indefinida. "O 

quadro
econômico do país é o responsável
pelo aumento dos indecisos", ana-
lisou.

Rentabilidade — As empre-
sas, quando apontam indefinição da
política econômica, estão preocupa-das com a taxa de rentabilidade de
seus investimentos c com as implica-
ções dos aumentos salariais em seus
custos se continuar a vigorar o con-
trole de preços. "Como os aumentos
de nossos preços não estão acompa-
nhando as taxas da inflação, espera-
mos uma participação maior dos
custos com pessoal no faturamento
da empresa nos próximos meses",
explicou o presidente da Basf do
Brasil, Hciz Wollenweber.

A Basf, empresa que atua na
área de produtos químicos e deriva-
dos, também está pagando integral-
mente a inflação corrida de novem-
bro de 1986 a outubro deste ano. É
mais uma oue não seguiu a política
salarial de Bresser. Na empresa, os
custos com pessoal têm subido nos
últimos anos passando de 12% do
faturamento em 1985 para 13% era
1986, devendo subir ainda mais em
1987. "Ao longo dos últimos meses
não estamos podendo repassar nos-
sos aumentos de custo (entre os
quais se incluem os salários) para
nossos preços", disse o gerente de
comunicação da empresa, Ricardo
Botelho. Mesmo assim, ele concorda
que 

"não dá para querer segurar a
inflação com a contenção dos salá-
rios".

Essa fase, "de segurar a inflação
com salários baixos c preços contro-
lados", na opinião do diretor da
Caterpillar, Carlos Alberto Serafini,"não se sustenta mais".

Quadro delineado para 1988 é bem sombrio

Para Sérgio Mendonça, do Diee-
Darci Higobassi

. Empresários e trabalhadores
precisam estar preparados para o
quadro que se delineia para os pri-
mei.ros meses de 1988: aprofunda-
mento de recessão, volta da escalada
inflacionária, queda do nível de ati-
vidades, desemprego e queda do
salário real. Este é o consenso surgi-
do das idéias de economistas de São
Paulo, ao analisar de que forma a
ausência de uma política de salários
por parte das empresas, motivada
pela indefinição das regras na econo-
mia, pode alterar o relacionamento
capital-trabalho.

Se têm teses diferentes para ex-
plicar a atual crise por que passa a
economia brasileira, os economistas
Juarez Rizzicri (coordenador do
custo de vida da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas, a Fipc, da
Universidade de São Paulo), Manoel
Francisco Pereira (vice-presidente
da Ordem dos Economistas de São
Paulo) e Sérgio Mendonça (do De-
partamento Intersindical de Estatís-
tica e Estudos Sócio-Econômicos e
Dieese) concordam em receitar queo E^ado deve se afastar cada vez
mais das negociações entre capital e
trabalho, porque assim haverá me-
lhores condições para um entendi-
mento.

A política salarial tende a ser
mais livre, com negociação direta
entre empregador e empregado, fi-
címdo o Estado como mero especta-
cklr do processo — acredita Manoel
Fiíancisco Pereira, que cita como
bom exemplo dessa prática o recente
acordo obtido pelo Sindicato dos
Metalúrgicos de São Paulo, repon-
dq, para a categoria, toda a inflação
do período de novembro de 1986 a
outubro deste ano.

se, órgão que assessora centenas de
sindicatos de trabalhadores cm todo
o país, a tendência é que aumentem
as negociações fora da data-base pa-
ra evitar que as posições se radicali-
zcm. Mendonça também recorre ao
caso dos metalúrgicos de São Paulo,
para acreditar que não há outro
caminho para as duas partes chega-
rem a acordos com essas característi-
cas: "Os metalúrgicos vão esperar
até novembro de 1988, sabendo que
terão inflação alta e um quadro cada
vez mais difícil para o trabalhador?
E lógico que vão partir para conse-
guir os acordos bem antes."

Dias difíceis — Juarez Riz-
zicri, responsável pelo índice da Fi-
pc, que mede o custo de vida do
paulistano com renda familiar entre
dois e seis salários mínimos, vê no
aparente imobilismo das empresas
em relação à política de salários uma
forma de se prepararem para enfren-
tar um novo choque na economia
ciuc, por suas contas, pode ocorrer
durante o primeiro trimestre de
1988.

— Teremos dias difíceis — co-
menta, pessimista, Rizzicri, para
quem a demanda por salários reais,
tanto na área das empresas públicas
como do setor privado, acabará sen-
do um fator de pressão de custos,
gerando o aumento da inflação, a
ciueda da produção e o aumento do
desemprego cm 1988. "Aí, estará
indicado o caminho para um novo
choque", analisa.

Manoel Pereira acredita que o
ajuste da economia cm 1988, a
exemplo do que ocorreu este ano,
poderá ser feito a partir da perda do
salário real médio, tendo esse item
prioridade sobre um eventual au-
mento no corte de empregados.
Mas, entende Pereira, mesmo que o
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
MESTRADO EM GEOLOGIA

CONVÊNIO UFOP/PETROBRÁS
Área de Concentração: Geologia estrutural petrologia sedimentar/sedimentologia
Período. Fevereiro/1988 a julho/1990
Corpo Docente: Professores da UFOP, professores visitantes de outras universida-

des brasileiras e estrangeiras, técnicos da Petrobrás especialmente convi-
dados.

Inscrição' 16/11/87 à 29/01/88
Coordenadoria de Pós-graduação da EM/UFOP — "Inscrição Mestrado"
Universidade Federal de Ouro Preto — Morro do Cruzeiro 35.400 — Ouro
Preto — MG Tel.: (031) 551-1637
As inscrições estão abertas a geólogos e engenheiros geólogos
Os candidatos deverão enviar histórico escolar "Curriculum Vitae" comprova-
do, 3 fotos 3x4, 3 cartas de referência

Seleção- 08/02/88 a 12/02/88.
Local: Departamento de Geologia da UFOP. A seleção constará de testes de
avaliação em Geologia, Matemática, Química, Física e Inglês, além de
entrevista técnica. Os candidatos aprovados farão, de fevereiro a julho, um
curso preparatório abrangendo as disciplinas Física, Química, Cálculo,
Computação e Inglês. Após o término deste curso, os alunos aprovados
iniciarão as disciplinas específicas do curso de mestrado escolhido
Bolsas de Estudo: Tanto aos alunos do curso preparatório, quanto aos alunos
aprovados para cursar o mestrado serão concedidas bolsas de estudo
financiadas pela Petrobrás
Informações Tel.: (031) 551-1637

Sondas: "Crise de todos lia rcelos: "a bri r fronteiras mais vfwiêncium

Empresários acham

vontade 
política 

de

que 
falta a

privatizar

governo venha a adotar esse procedi-
mento, as empresas devem buscar
uma reposição das perdas salariais
para os seus empregados. "Uma re-
posição trimestral é perfeitamenteadministrável", pondera Pereira,
lembrando que taxas mensais de in-
fiação aos níveis de 12% a 15%
corroem rapidamente o poder de
compra do trabalhador.

Dentro desse cenário, os três
economistas prevêem uma têmpora-
da de greves de várias categorias."Mesmo 

que o fantasma do desem-
prego aumente, isso não evitará as
greves", acredita Mendonça, con-
vencido de que os empresários de-
vem assumir uma postura mais mo-
derna para amenizar os problemas
da economia cm 1988. "Esse é um
aspecto que precisa ser bem pesado,
porque o mercado interno pode se
fortalecer via crescimento de salá-
rios. Se não houver recuperação dos
salários, haverá recessão, o que será
pior para todos, inclusive para o
empresário", adverte.

Rizzicri mostra-se mais pessimis-
ta, entendendo que o grande proble-
ma hoje é que a economia tem como
balizador o cenário político, muito
convulsionado pelos trabalhos da
Constituinte, "Se houvesse redução
dos juros reais e um efetivo controle
dos gastos públicos os investimentos
voltariam a ser feitos, possibilitando
o crescimento da economia a níveis
razoáveis", afirma Rizzieri, que, a
exemplo dos outros economistas,
condena a URP (Unidade de Refe-
rência de Preços) como parâmetro
para correções de preços e salários."Numa inflação com taxas muito
baixas, até se aceitaria essa prática,
mas a escalada dos índices, com á
perspectiva de se voltar aos dois
dígitos, reduz brutalmente o poderaquisitivo do trabalhador".

Romualdo li arras
As 500 estatais brasileiras podem ser

reduzidas a menos de 100, mas falta a
vontade política de fazer a privatização.
Essa dificuldade nacional em resolver
problemas já identificados surpreendeu
os franceses que compareceram ao semi-

. narjs sobre privatização promovido pelo
JORNAL DO BRASIL c Le Figuro, em
Paris. pois imaginava o Brasil decolando
para o rol das nações desenvolvidas e
descobriram um país à beira do atoleiro.

A opinião é do presidente da Asso-
ciação Comercial do Rio de Janeiro.
Arnaurv Temporal, um dos empresários
que participaram do seminário. O arma-
dor Richard Klien, que também já retor-
nou ao Rio. defende a privatização de
todo o sistema de transporte marítimo,
para que seja alcançada maior eficiência
nos portos e na navegação. Artur Sendas.
presidente da Associação Brasileira de
Supermercados, trouxe de Paris a certeza
de que a crise atinge todos, e os mais
competentes sairão dela em condições de
ocupar melhor posição do cenário econô-
mico mundial.

Sérgio Barcellos, presidente da Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro, acha
necessário abrir as fronteiras ao investi-
mento estrangeiro. E outro participante
do seminário, o industrial e político Hélio
Paulo Ferraz, lembra que o mundo está
rompendo com o maniqueismo, com o
preconceito, e enquanto países comunis-
tas buscam o lucro, a Europa Ocidental
aceita governos socialistas.

Discurso e realidade — No
Brasil o governo é hoteleiro, tipógrafo,
impressor e uma miríade de outras coisas
que nada tém a ver com suas reais
funções — afirma Amaury Temporal.
Mas, se existe um generalizado consenso
em torno da excessiva presença do Esta-
do na economia, há. também, quem
defenda a Petrobrás.

— O Brasil é privatista. mas sem
levar ao tnmchcr (palavra usada pelos
franceses quando querem dizer claranien-
te o que pensam). Tem um discurso
privatista dissociado da realidade, em
que pese ações como a desenvolvida pelo
BNDES. O Brasil da década de 80 se
caracteriza por generalizada falta de von-
tade política: os problemas são identifica-
dos, as soluções alinhadas, mas isso não
resulta em coisa nenhuma. E preciso
rcalinhar as forças políticas atrás de um
projeto nacional definido — propõe o
presidente da Associação Comercial do
Rio de Janeiro.

Amaury Temporal acrescenta que as
500 estatais brasileiras poderiam ser re-
duzidas a "dois dígitos". E contesta o que
chama de "argumento falacioso", segühí
do o qual o.governo apenas entrou nas
áreas em que faltou capital, lembrando
que o Estado tirou da iniciativa privada
negócios nos quais certamente seria bem-
sucedida. Em sua opinião, ajudaria muito
se uma mulher inglesa, Margaret That-
clier, passasse uns dias aqui...

Quanto ao seminário realizado cm
Paris, o empresário observou a surpresa
dos franceses, pois imaginavam o Brasil
decolando para o rol das nações desen-
volvidas e descobriram um país á beira do
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Seminário
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atoleiro, "envolto na bruma da indefini-
ção política, que nos coloca em padrão
abaixo do desejável". Agora mesmo, o
presidente do Banco Central, Fernando
Milliet, deixou claro que ou a iniciativa
privada investe ou o governo aumenta os
impostos — isto é, quando se fala em
privatização vem o governo c ameaça
com mais estatização da renda nacional,
o que, segundo Amaury Temporal, faz
do Brasil um "país surrealista".

O armador Richard Klien. diretor
das companhias Transroll e Kommar,
acha que caminhamos para a privatização
de todo o sistema de transporte maríti-
mo, como forma de se alcançar maior
eficiência nos portos e na navegação. No
primeiro semestre deste ano — lembra —
dos 736 milhões dólares de frete gerados
no transporte de carga geral, os navios
próprios de bandeira brasileira ficaram
com apenas 118 milhões de dólares
(tôH). Má espaço para que as compa-
nhias nacionais cresçam — diz o armador
— e, nesse sentido, a Superintendência
Nacional da Marinha Mercante (Suna-
niam) autorizou a Norsul a passar da
cabotagem para o longo curso; c o minis-
tro dos Transportes, José Reinaldo Car-
neiro Tavares, tem afirmado que privati-
zará tudo o que puder.

No Chile o sistema portuário e a
estiva eram controlados pelo governo e,
com isso, a movimentação de mercado-
rias nos portos custava 21) dólares por
tonelada. Mas, com a criação de empre-
sas estivadoras e a municipalização dos
portos, o custo de movimentação das
mercadorias baixou a 6 dólares por tone-
lada. Outro ponto abordado por Richard
Klien é a participação do Lloyd Brasilei-
ro: ele considera que a estatal deve
reduzir sua presença nos mares para que
novas empresas privadas, com mais
agressividade, possam disputar fatias
maiores do mecado internacional de
frete.

Busca da eficiência — O
presidente da Associação Brasileira de
Supermercados, Artur Sendas, atesta que
o seminário em Paris "serviu para realçar
a necessidade de cada vez mais acertar-
mos o passo do Brasil com o das nações
plenamente desenvolvidas, tentando.

através de estudo e análise de cxperién-
cias já feitas, não repetir erros consagra-
dos". Preocupado com a questão da esta-
bilidade no emprego, Artur Sendas ga-
rante que na França "o estatuto da esta-
bilidade é fator inibidor da expansão do
mercado de trabalho".

A privatização é uma tendência
prevalecente na economia internacional,
imposta pela necessidade de busca da
eficiência. A crise atinge a todos e quem
for mais ágil e competente sairá com
menos custo e terá condições de ocupar
melhor posição no novo cenário econô-
mico mundial que irá se consolidar nos
próximos anos. Não é outra a razão que
está levando até economias fechadas,
como as da União Soviética e da China, a
tentarem encontrar na economia de mer-
cado a resposta para seus problemas de
produtividade — afirma Artur Sendas.

O presidente da Bolsa de Valores do
Rio de Janeiro, Sérgio Barcellos, diz. porsua vez. que "a vontade política de fazer
a privatização na Europa Ocidental não
se esgota porque as cotações das Bolsas
internacionais cederam nas últimas sema-
nas". Ele considera a diminuição do
tamanho do Estado uma "necessidade
absoluta das economias que se preten-dem pós-modernas — abertas, participa-
tivas, descentralizadas, extremamente
democráticas, onde o cidadão tem um
peso específico ponderável nas decisões
nacionais".

E certo que a privatização chega-
rá ao Brasil, até por uma contingência de
caráter técnico, ou seja, porque o Estado
brasileiro não mais acumula poupança e,
portanto, perdeu a capacidade de investir
— assinala Sérgio Barcellos.

Ele defende a abertura das fronteiras
ao investimento estrangeiro — como fez
a Espanha socialista — e a criação de
formas que permitam converter parte da
dívida em capital de risco, para capitali-
zar a empresa brasileira, seja privada ou
pública. E conclui que "privatização não
é ato isolado, mas a manifestação da
vontade nacional: é um processo que vai
demandar tempo e grande esforço".

O industrial da construção naval (es-
taleiro Mauá) e político (PFL) Hélio
Paulo Ferraz também esteve em Paris.
Prático, sugere a conversão da dívida
externa na aquisição de equipamentos
como as plataformas de petróleo, que
seriam feitas pelos estaleiros nacionais
sob encomenda de grupos estrangeiros
com garantia de aluguel pela Petrobrás.

Isso conciliaria o monopólio esta-
tal do petróleo, a industria de bens de
capital, a redução do endividamento ex-
terno, e garantiria o espaço dos trabalha-
dores, dos petroleiros, marítimos e meta-
lúrgicos brasileiros — diz Hélio Paulo
Ferraz. O momento é de somar forças,"de costurar, e não de esgarçar a socieda-
de", acrescenta o industrial.

Num mundo em que se dá "o rompi-
mento com o maniqueismo, não ha mais
lugar para "o preconceito, a divisão entre
bem e mal, mocinho e bandido" —
afirma Hélio Paulo Ferraz, que defende a
soma de esforços do setor público e
privado. Em sua opinião o líder soviético
Mikhail Gorbatchev é um bom exemplo
da ruptura com o maniqueismo que con-
dena o lucro Da mesma forma, a Europa
Ocidental aceita o "comando socialista".

iConsultores Executivos

DIRETOR DE MARKETING

Contratados para assessorar uma das mais sólidas Organizações em operação no Brasil, com
matriz no Rio de Janeiro, atuando na produção e comercialização de produtos da linha de eletrodo-
mestiços, possuidora de um appeal mercadológico que diferencia sua imagem, estamos buscando
identificar um(a) executivo(a) cujo commitment seja capaz de assegurar resposta adequada à demanda
que o crescimento do negócio exercerá sobre a atividade de Marketing.

Considerando-se que sob a orientação deste executivo a atividade deverá estruturar-se para
atender a uma nova dimensão organizacional, incluindo-se aí o posicionamento de uma linha de
produtos, resultante da fusão de duas marcas líderes de um mercado de intensa competitividade,
entendemos que ter sido exposto em posições semelhantes a significativos exercícios de segmentação
de mercado e sistemas de análise de consumidor e concorrência, em empresas reconhecidamente bem
sucedidas na utilização do Marketing-Mix aplicável a bens de consumo duráveis, será fundamental
para o futuro ocupante do cargo.

Naturalmente, em função das amplas perspectivas de Joint-Ventures com organizações
internacionais, o domínio do idioma inglês será fundamental.

Como de hábito, e dada a sua importância e complexidade, este processo será integralmente
conduzido pelo principal Diretor da PERFIL, sendo que o recebimento dos dados pessoais e profis-
sionais completos facilitará a análise e os encontros que definirão a mútua conveniência de prosse-
guirmos ate a etapa final com o nosso Cliente. Apreciaríamos receber as sínteses através da Caixa
Postal N".' 1312 - 20001 - Rio de Janeiro - RJ.
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seu controls Bssa dependencm do Brasi- cujo primeiro ato no cargo foi exatamen-
linvest; esta sendo disputada por Alvaro te decrctar a liquidaqao extra-judicial do
Pinto dc Aguiar Junior, ex-vice- Boow Brasilinvest. Houve o cuidado.

Sao Paulo — Rogerio Montenegro
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Garnero cobra na Justiga prestagdo do liquidante

iônla d'Almeida

Anísio (E) e foãozmho Trinta tornaramaBmja-Flor um empreenúImento de sucesso

Sào Paulo

Camilo Cola 
quer

Tânia Fusco

Brasília — Sc | Vasp c n Truns-
brasil eslão t|ucbrad;is. Camilo Cola, o
maior empresário capixaba, dono de
um império dc 24 empresas c um
patrimônio líquido de CZ$ 1.65 bilhão,
surge como a figura capaz de viabilizar
a fusão das duas empresas aéreas,
deficitárias e em situação pré-
falimentar, e a criação dc unia holâjftg
para gerir o vôo certo de uma nova e
forte empresa aérea nacional.

Desde 1983 Camilo Cola, leonino
de 63 anos, sonha em dar asas à sua
Viaçáo Itapemirim, que roda por todo
o país levando passageiros em 2 mil
SOO ônibus e fatura mensalmente 30
milhões de dólares. Enquanto isso,
Vasp e Transbrasil capengam num céu
de dificuldades financeiras. O credito
de grande administrador, o maior do
setor de transportes de passageiros,
pesou na balança do governador de
São Pauío, Orestes Quércia. que ima-
ginou a holding capaz de salvar a sua
Vasp, dar guarida à Transbrasil e gerar
a nova empresa aérea para disputar
mercado com a Varig, inclusive, nas
linhas internacionais. Camilo Cola loi
convocado.

Apoio a Ermírio — Uma fa-
da-madrinha forte transformou o em-
presário. presidente da Confederação
Nacional dos Transportes Terrestres,
de pretendente a uma companhia aé-
rea cm salvador de duas. Cola impôs
suas condições para encarar a parada:
a garantia da nova linha aérea interna-
cional, aumento das tarifas e o coman-
do da holding.

— Meu maior crédito é o modelo
administrativo dc sucesso — diz sem
modéstia, evitando dar estimativas de
custos dc seu futuro investimento c até
mesmo qualquer certeza da viabiliza-
ção do negócio: "Estamos analisando a
situação real das empresas, todas as
possibilidades econômicas c financei-
ras do negócio, a disposição do gover-
110 de utilizar os meios disponíveis para
sanear as empresas. Disso tudo pode
nascer ou não a holding".

Esquivo, quase monossilabico para
falar da holding. Cola é seguro o ate
loquaz para falar de política (foi eandi-
dato derrotado ao Senado pelo PMDB
do Espirito Santo ano passado): "O
pais precisa eleger see presidente.
Eleição direta é irreversível. Deve
acontecer cm 88. Vou apoiar o Antó-
niõ Ermírio para presidente".Por íiticl

Porque ele é um empresário.
U sr quer trocar os políticos

pelos empresários?
Ele é um empresário que está

se revelando um bom político. Precisa-
mos de grandes administradores —
emenda o administrador, que gerou
sua fortuna dc uma poupança feita
com o soldo de pracinha. na 2| Ciuerra
Mundial.

C ontam os amigos que, durante a
guerra. Cola negociava o excedente de
sua alimentação e os cigarros recebidos
em campanha para aumentar as ccono-
mias. Com o dinheiro poupado duran-
te a guerra comprou um ônibus em
sociedade com um amigo, ao volante
do qual deu a arrancada para a for-
tuna.

A receita do sucesso é sempre
trabalho, dedicação e informação so-
bre tudo que seja relativo a seu nego-
cio — prega, contando que seu dia de
trabalho começa sempre às 5h. (Se não
houver reunião política, contam os
amigos, às 22h imprctcrivelmcntc Ca-
milo Cola vai para a cama).

Mas a política ronda a vida do
empresário bem-sueedido. que tem sua
base na terra de Roberto Carlos —'Cachoeira do Itapemirim. Em 1 lJ82.
convocado pelo PDS. saiu candidato a
senador. Não deu certo. Ano passado
trocou dc partido, mas tentou nova-
mente uma vaga no Senado. Investiu
muito — mais de CZ$ 60 milhões
sugerem contas extra-olieiais. De no-
vo. não achou o caminho do Congresso
Nacional.

Eleição vitoriosa — Perdeu
em novembro, mas ganhou cm dezem-
bro. quando faturou a eleição dispu-
tadíssima da fraca Confederação Na-

repetir no ar o sucesso na rodovia

cional dos Transportes lerreslres. A
Confederação vegetava há 3(1 mios.
Em oito meses de administração Cami-
lo Cola somou mais três federações às
nove já associadas, ganhou o comando
administrativo dc um nome forte no
setor de transportes, Luis Carlos Ur-
quisa Nobre, o secretário executivo da
entidade foi diretor do DNER. chefe
de gabinete do Mario Andrcazza. no
Ministério dos Transportes. O peso do
respeito ao nome de seu presidente é
usado para impor a coordenação da
política do setor. Mais poderoso e forte
do que a entidade que dirige. Camilo
Cola. no entanto, usa inclusive reeur-
sos da Itapemirim para azeitar a má-
quina administrativa da confederação.
São da Itapemirim os três carros usa-
dos pela entidade em Brasília e alguns
salários, como o de Urquisa Nobre,
estão na folha de pagamentos da em-
presa de ônibus capixaba.

Também é obra dessa administra-
ção um convênio com o Sesi e o Senai
para reaparelhaniento tio pessoal de
transporte terrestre, que trocará tecno-
logia por repasse de arrecadação.
Acordo que permitirá aumentar a re-
ccita da confederação. Em janeiro pró-
ximo. a CNTI inicia a construção dc
um prédio de 10 andares para luiicio-
nar como sua sede em Brasília. Três
andares abrigarão a CNTI". Os outros
sete serão vendidos a entidades e em-
presário! do setor. A construção do
edifício de acordo com a filosofia de
seu presidente de "só somar forças"
será da responsabilidade da construto--
ra ServengCivilsan. do grupo da Via-
ção Pássaro Marrou, empresa paulista
de transporte de passageiros.

— A confederação se impõe como
aglutinadora das forças do setor trans-
porte — analisa o empresário, que foi
justamente "convocado" para dar .stu-
tusdc voz poderosa à entidade. Camilo
Cola decola como nome máximo do
mundo dos negócios em transportes no
Brasil. Enquanto a holding fia nova
empresa aérea nacional não levanta
vôo. funcionários da CNTI', orgulho-
sos. já sentenciam: "Na terra, como no
ar. Camilo Cola."

Uma carreira

de ousadia

sem ostentação
BRASÍLIA — Em meados deste

ano. o empresário Camilo Cola foi pes-
soalmente comprar um lote dc carroce-
rias cm uma fábrica paulista. Gcntilnien-
te recebido pelos diretores da empresa,
iniciou as negociações indagando quetipo de solda era usada na fabricação da
carroccria. Nem o diretor técnico da
fábrica soube responder e a negociação
foi interrompida até que das oficinas
chegasse a resposta.

— E boa — classificou o comprador,
fazendo outra indagação: Que tipo dc
desconto se poderia conseguir cm uma
compra grande?

Delicados, os diretores detalharam
os descontos para compras dc cinco a III
earrocerias. Sem se abalar, Camilo Cola
emendou: "E para 600?"

O negócio não foi feito. Sciscentas
earrocerias corresponderiam à produçãodc um ano c meio da fábrica.

Camilo Cola surpreende. Seu modelo
c discreto, sem charme. Nada de especial
na roupa, nenhuma pose ou ostentação,
nenhuma sofisticação no discurso de vo-
calnilário pequeno. Mas o olhar é seguro
c sustenta as respostas dadas sem qual-
quer hesitação. Como se os olhos reflclis-
sein a chama do empresário ous..Jü que
em 1956, com uma frota de lCjf ônibus
urbanos ainda por pagar e nenhum saldo
baneário. encarou um empréstimo para ir
aos Estados Unidos buscar informações
sobre o funcionamento das grandes em-
presas de transportes coletivos.

Z4 empresas

Viu. aprendeu e praticou. Vinte e um
anos depois é proprietário da maior em-
presa do mundo de transportes interesta-
dual. tem outras 23 empresas, a maioria
no ramo de transportes, inclusive uma de
táxis aéreos, com cinco aviões, nenhum a
jato. E se prepara para comandar tam-
bém uma grande empresa dde transporte
aéreo, com a mesma segurança de quem
aprendeu a falar três idiomas sem passar
por escolas e só tem o curso primário.

Meu estilo? Não sei. Trabalho
muito. Observo muito. Conheço meu
negócio. E não perco a esperança no
futuro d" Bi isil. Bem administro; vai
dar certo — encerra, abrindo um eoleho-
nele que lhe servirá de cama no vóò do
Xingu, que segue de Brasília para Vi-
tória.

Tenho uma reunião política que
pode demorar — explica.

No 
país 

do Carnaval, até as

escolas de samba são empresas

Garnero chega a novembro com

esperança de retomar negócios

Ateneia Feijó
A competência administrativa varia

ém gênero de escola para escola. A
Mocidade partiu para a informática a fim
de definir melhor seu orçamento carnava-
lesco. Desde o ano passado codifica todos
os gastos (quantidade) com material parater um controle do consumo total. Com
isso pretende chegar a um ponto cm que
possa fazer encomendas em março para o
carnaval seguinte. E. mesmo que peguedinheiro no mercado financeiro, comncn-
sa. "O material em julho é muito mais
barato do que cm dezembro, em valores
reais. A demanda em julho é praticamen-te nula. Em dezembro é plena, inflado-
nando os preços em mais de 300%,"
afirma Paulo Roberto Andrade da Silva.

Com três computadores, a intenção
da Mocidade é se candidatar a compras
em queima dc estoque. Enquanto esse
momento não chega, ela vai cadastrando
também todos os componentes da escola,
ala por ala. Nome. endereço, medidas"para a fantasia, manequim, tamanho do
pé. instrumento que toca e tudo o mais
que identifique o perfil dos integrantes da
agremiação. Nessa listagem entram os
presidentes de alas. as baianas, a turma
da velha guarda, as crianças c os ritmistas
da bateria. Todos personagens fixos; in-

.seridos na comunidade e mantidos pela

.escola. Afinal, o negócio depende da

.harmonia, com uma característica muito

.peculiar: visa a ganhos subjetivos cm que.o maior lucro é a primeira colocação da

.escola na avenida.
Anísio Abrãao David não se deixouseduzir ainda pela informática. Ele apos-•ta mais no tino empreendedor voeacio-nal. Mantém S|profissionais trabalhando

no barracão da escola desde junho, mes-mo sem comprar nada. Começa por recu-
perar as ferragens e os tabuleiros do

; carnaval anterior, já que uma empresa
não admite desperdícios. "As despesas

. do barracão consomem W/í do orçamen-
to da escola." Nele são construídas as
alegorias — que garantem hoje o visual
na avenida. De acordo com Anísio, os
gastos com a mão-de-obra sào mínimos,mesmo levando em conta que paga em

torno de CZS 10 mil a um ferreiro c CZS

4 mil a um ajudante, dando almoço e
jantar.

Para enfrentar a inflação à solta —
que chega a 500% no mês de janeiro —
ele tem três compradores especializados.
Um cm ferro, outro em madeira c um
terceiro em enfeites pequenos. Para ad-
ministrar melhor as despesas com as
fantasias, montou um barracão de costu-
ra com costureiras artesanais. E para dar
idéia da necessidade de manter todos os
custos sobre controle dá o preço da roupa
de uma baiana: CZS 12 mil (só em
material, fora a mão-de-obra).

No Salgueiro, o diretor dc carnaval
Aygo dc Sá considera difícil pensar cm
agir sem capital dc giro. Para ciei nas
circunstâncias atuais da economia do paíso que salva o samba é o novo esquema
empresarial da Liga. Com a subvenção
advinda da comercialização do própriocarnaval. Aygo tem condições de fazer
um planejamento orçamentário e obter
um "empréstimo" com o patrono, Miro
Garcia. Junto aos fornecedores, a melhor
forma de pagamento é à vista, por ser a
única maneira de pechinchar algum des-
conto.

Aygo não gosta dc falar cm cifras porachar que quanto maior a divulgação do
dinheiro disponível, maior a ganância dos
inflacionadores do mercado. "No nosso
setor não há pacote econômico que esta-
bilize a moeda. Para os nossos forneçedo-
res. não há crise financeira. Eles fazem
estoque e esperam o momento para ven-
der, porque sabem que teremos dc com-
pirar: isopor, fibra, lamê, ferro, rodas,
madeira, tudo. Se não. não há carnaval".

A diretoria administrativa promove
juntamente com a diretoria social alguns
eventos para arrecadar fundos. São as
festas de quadra com pagodes, sliows.
sambas de roda e outros marketings da
escola. Mas. nesse aspecto, a recessão
não poupou os sambistas. Aygo calcula
uma redução de 30% a Wfíí no compare-
cimento de público na quadra, em rela-
ção ao ano passado. Mas faz questão de
ressaltar que. apesar da meta cmoresarial
de não ter prejuízo, a eseola investe e
aplica no próprio carnaval até zerar a
caixa. "No fundo, nós fabricamos e ven-
demos ilusões".

contudo, de economizar nos adjetivos i
se concentrar na documentação, a qual
fornece completa cronologia do caso.

O inicio do levantamento coincidi
com os últimos dias do Governo João
Figueiredo. Em 26 de fevereiro de 1986.
Mário Garnero pediu ajuda ao Banco
Central para enfrentar seria crise de liqui-
dez que se avizinhava do Brasilinvcst. por
não conseguir captar dinheiro no merca-
do. Como garantia, foi apresentado parte
do patrimônio controlado pela holding do
Brasilinvcst — bens do valor de 52 mi-
Ihõcs de dólares. Ao mesmo tempo.
Garnero negociava a venda do controle
acionário ao Banco Rotschild. negocia-
ção interrompida com a liquidação extra-
judicial.

Riscar Vidraças — Um dos pontos
cm que se ancora o dossiê é o de que a
liquidação impediu que se desse solução
de mercado a crise do conglomerado,
Mas a parte mais volumosa e a que
compara tal medida ao tratamento dis-
pensado a outras instituições com proble-
mas dc liquidez à mesma época.

A ajuda pretendida — de 2 milhões
de dólares — teria dado fôlego suficiente
para o grupo se manter até que pudesse
ser vendido. Garnero garante até hoje.
Por isso. c evidente sua irritação ao ver
seu pedido negado, enquanto o Comiiid,
Auxiliar. Maisonnavc e Sul-Brasileiro
(em sua transformação para Meridional)
recebiam, em valores corrigidos para lio:
je, o equivalente a 1 bilhão 696 milhões
de dólares — a apenas um mês depois da
liquidação do Brasilinvcst. "No mínimo
por curiosidade é preciso saber as razões
de tal procedimento", comenta o advoga-
do Bento de Barros Ribeiro. "Como é
que o Governo deu uma ajuda tão n\acjça
aos bancos, se liquidaria também os!três
primeiros apenas sete meses depois (no-
vembro de 1985)"?

Os fatos encadeados no dossiê ,Xlão
indícios claros de que as ações de Garne-
ro na Justiça produzirão muitos estillia-
ços. No correr da tarefa de demolir o
próprio mérito da liquidação extra-
judicial do banco, muitas respoiisabilida-
des deverão ser apuradas, admite o advo-
gado Barros Ribeiro. Até agora. Garnero
encaixou as acusações feitas contra ele,—
que resultaram até em pedido de pnspõ
preventiva, encaminhado pelo ex-
ministro Dorncllcs ao Ministério da Justi-
ça. mas jamais decretada —uma a uma. à
medida em que apareciam. Apenas uma
vez. em 30 de outubro de 1985. defendeu-
se publicamente, ao depor na Comissão
Parlamentar de Inquérito sobre o sistemp
financeira; na Gamara Federal.

Na ocasião, largou um petardo.' de-
nunciando a existência de uma circularia
1008), com a qual o Banco Central ajuda-
ra instituições em dificuldades. O niintS-
tro da Fazenda, então Dilson Fuilaro,
não tinha conhecimento do documento.
Tal depoimento rendeu a Garnero v árias
demonstrações de apoio de peso-
pesados, desde George Sluilt/. entáo"se-
creiário dc Estado americano, até Jesus
Hcrzpg, ministro da Fazenda do México,
passando por banqueiros internacionais;
Ao partir para a programada "olcnsjva
de novembro", o empresário garante náo
levar nenhum sentimento de vingança.
Mas. pelo que se viu na CPI, certamente
está preparado ao menos para riscar
algumas vidraças. E sempre poderá braii-
dir sua peculiar situação de jamais, ter
dev ido um único centavo ao Governo —
na verdade, e este quem lhe deve, hoje, a
nada desprezível soma de um bilhão de
cruzados, relativos a dívidas para com o
Grupo Brasilinvest avalizadas pelo te-
souro.

Nem por isso, tiram o pé do chão.
Waldemar Martino, administrador do
barracão da Portela, não dispensa uma
pesquisa de mercado antes que seus com-
pradores concretizem qualquer tipo de
negócio. Com isso acabou descobrindo
que em Americana (interior de São Pau-
lo) a compra de quilômetros de tecidos
para as 120 baianas e para a vestimenta
dos 300 ritmistas da bateria saiu por uni
preço bem inferior ao do Rio. Da mesma
forma chegaram à conclusão que a mão-
de-obra para bordados e paetês em Barra
Mansa é mais produtiva e barata.

O fato c que. apesar de serem mais
sigilosos cm suas negociações que os
empresários mais tradicionais, os cxccutã
vos das escolas de samba nunca estiveram
lào entusiasmados com o ramo agora.
Anísio da Beija-Flor é taxativo: "A única
coisa que melhorem nesse país foi a escola
de samba. A única coisa que pode repre-
sentar o Brasil. Náo vejo nada chegar ao
sucesso". Para tanto, faz uma compara-
ção. Pelo menos um milhão de pessoasdisputam os 100 mil lugares do Sambó-
dromo e 150 mil no Maracanã são ocupa-
dos por pouco mais dc 10 mil torcedores
de futebol...

|—i O carnaval vai destampar a re-
— tração do mercado gerando nada
menos que 500 mil empregos diretos e
indiretos, E impulsionará, natural-
mente, o crescimento do movimento
na rede hoteleira, nos hares, nas com-
panhias aéreas e numa infinidade de
segmentos industriais e comerciais. De
acurdo com o presidente da Riotur,
Alfredo Laufer, só em fantasias para
60 mil foliões deverão circular l'S$ 10
milhões. Calculando-se que cada turis-
ta gaste em média L'S$ 100, numa
semana 100 mil turistas deixarão l'S$
70 milhões no Rio. Por aí vai. Pelos
cálculos de Laufer, o televisionamento
(empresariado por Marcos Lázaro), a
comercialização e a bilheteria estão
com um rendimento previsto em torno
de CZS 600 milhões: -10% para as
escolas é 60'7r para a Riotur. Garnero cobra na Justiça prestação do liquidante

Jaime Matos

SÃO PAULO — Quando' afundou,
cm 18 dc março de 1985, atingido por
espalhafatosa liquidação extra-judicial.
que fechou as portas do conglomerado
Brasilinvcst. o empresário Mário Garne-
ro náo quis naufragar atirando. Reinsta-
lado, hoje, em território conhecido —
uma das duas majestosas torres de 18
andares à entrada do Jardim Paulistano,
onde orgulhosamente fincou o logotipo
do banco em 1982 e onde agora ocupa um
escritório alugado — decidiu detonar o
que chama dc "ofensiva de novembro".
Com tal estratégia, quer levantar de vez a
liquidação e voltar à atividade que exer-
ccu nos dez. anos seguintes a 1975: pro-
mover negócios.

A ofensiva deve começar dentro de
15 dias. quando o advogado de Garnero,
Bento de Barros Ribeiro, pretende entrar
na Justiça Federal em São Paulo com
ações ordinárias e cautelares contra o
Banco Central, contestando todo o pro-
cesso de liquidação do Brasilinvcst. Na
peça jurídica que está arquitetando, o
advogado tentará passar a limpo os 32
meses nos quais a instituição foi adminis-
trada pelo liquidante do Banco Central.
José Paulo de Souza. "Em todo esse
período naó foi feita nenhuma prestação
dc contas ao liquidado, conforme está
garantido no artigo 231 da Lei das Socie-
dades Anônimas", diz Ribeiro: "Agora,
queremos saber o que ocorreu desde
março dc 1985, sejam pagamentos indevi-
dos. sejam omissões na cobrança dc cré-
ditos. A partir da apuração, pediremos o
ressarcimento dos prejuízos causados ao
banco".

Náo é extemporânea a ação. Embora
haja um alvo principal — a suspensão
definitiva da liquidação — existe um
objetivo a atingir no horizonte do curto
prazo. Garnero quer entrar no circuito
para resolver a situação do banco dc
investimentos, de preferência retomando
seu controle. Essa dependência do Brasi-
linvest está sendo disputada por Álvaro
Pinto dc Aguiar Júnior, cx-vice-

presidente do Grupo Z (de onde saiu em
dezembro de 1984). Ele, que pessoal-
mente não é credor, apresentou proposta
em nome dos credores pela qual se transi
formam em donos do banco. Embora o
banco dc investimento esteja com as
dívidas zeradas, não evoluiu até agora. A
defesa de Garnero argumenta que deve
ser dada a ele a oportunidade de liquidar
os compromissos restantes. Em junho de
1986 ele apresentara proposta semelhan-
te. vetada pelo Banco Central — sem
nenhum amparo jurídico, segundo o ad-
vogado.

Sem adjetivos — A ação con-
tra o Banco Central pretendida por Gar-
ncro c a segunda contra-ofensiva do em-
presário na Justiça desde que foi determi-
nada a liquidação do Brasilinvcst. Em
dezembro de 1985, ele pedira explicações
ao então presidente do Banco Central,
Antônio Carlos Lemgruber. Este decla-
rara à imprensa que o Banco Central náo
cobriria compromissos assumidos em dó-
lares, via Brasilinvcst. pois Garnero teria
50 milhões de dólares fora do Brasil, nos
mesmos 33 bancos aos quais o grupo
devia 73 milhões dc dólares. Lemgruber
retratou-se cm fevereiro de 1986, negan-
do a autoria da acusação.

Para dar força à ofensiva de agora.
Garnero armou minuciosa sustentação.
Aconselhado por outro dc seus advoga-
dos — Márcio Tliomaz Bastos, presiden-te do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil — preparou, nos
últimos dois meses, volumoso dossiê, de
duas centenas de páginas, no qual recons-
titui o período da liquidação dc seu
negócio. Nesta semana, cópias do dossiê
começarão a ser entreuges nas redações
dos jornais e cm alguns gabinetes impor-
tantes da República.

O cartapacio é composto principal-
mente por documentos públicos. Apenas
na introdução há farta distribuição de
farpas, todas disparadas contra o hoje
deputado Francisco Dorncllcs, primeiroministro da Fazenda da Nova República,
cujo primeiro ato no cargo foi exatamen-
te decretar a liquidação extra-judicial do
Boow Brasilinvcst. Houve o cuidado.

— Rogério Montenegro
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Ml H a f«/»« mnie omnAmin H Se voce tem em casa criangas e jovens Jardim do Meier, Praga Nobel. Praga N. Sra. da Paz. ouPraga
1® H e TQ^Q maisecungmia. ¦ de 07 a 18 anos, ou esta indui'do nesta faixa de idade e leva jeito Cacilda Becker.  *
WM H Vpin o oortir dG H pra pinturas, participe deste concurso. 0 tema nao poderia ser Af voce se inscreve e maos a obra! Ja esta participando. t
11 J ' T" L H melhor: "E ASSIM QUE EU VEJO 0 MEU RIO DE JANEIRO" E nao se esquega: na hora da inscrigao voce deve
ii  Hi csmanna, O anuncio ae H E OS premios sao inenveis: pranchas de surf, body aprescntar 1 foto 3 x 4. sua certidao de nascimento. e o
pf|i  i» * J Aforfnc Hic^n nAt inrnnic H board e wind surf, e ate uma Honda CG125. Ja pensou? Pra se material que voce vai usar.
p| T JE2£S<£^/ OIt?nwa» wiawwuwajwiiiviia H jnscreVer e facil, facil. Basta voce aparecer no dia 22 Entao? Escoiha o lugar mais pertinho de sua casa

1 de 2? a Sabado. ¦ de novembro. as 10 da manha em um dos seguintes lugares: epintela.
IH niiiiiiiiiii iwiillll Hi!!¦ nil' M Parque do Flamengo (Cidade da Crian<;a). Praga do Lido. Bosque Este concurso oromete.
§§ ^WmSBKSSSBSKw pr©yOS g| (ja Barra, Praga Castiiho Franca. Praga do Patriarca, Praga Seca, _ * informal adicionais: teis.: 295-0873 e 221 -5225
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Entre as rápidas refeições no Bob's e os fogões, 

uma semelhança: os preços mais altos

Em 2 meses aumentos i
ultrapassaram os 60% OOÜ

erra

Quando uma dona-de-casa se vé diante da necessidade de
trocar seu fogão por um novo. ou passar a comer fora de casáf
cerfamentc levará grande susto ao conferir os preços. Lm
menos de dois meses, com mais rapidez nos últimos. 15 dias, um
modelo de fogão no Ponto Frio chegou a subir 60'r e um Bob's
Burger, 63%. A melhor solução fica difícil de ser descoberta.

O fogão Con.ínental 2(101 concorde turbo forno, que
custava cm setembro no Ponto Frio. CZS 17.450.00. hoje é
vendido a CZS 22.870,00. O modelo classique maison de inox
da Brastcmp. na mesma loja. passou de CZS 17.19(1,00 em
setembro para CZS 27.521,00. Curiosamente, o preço do
modelo Fenix da Continental 2001 teve aumento de apenas CZS
90,00 no período, passando de CZS 9.890,00 para CZS 9.980.00.

A lanchonete liobs. por sua vez, aumentou iodos os
preços dos sanduíches em cerca de 60%. O do Big Bob passou
de CZS 42,90 pára CZS 69.00. com reajuste de 60,83%. O de
um shakc vitamina em copo grande pulou de CZS 31,90 para
CZS 52.00. mais 63%. Nem o tradicional cheeseburger escapou.
Seu preço em setembro era de CZS 27.50; hoje. hã menos de
dois meses, passou a custar CZS 37,00, 60.1'i de aumento.

Quem procurar geladeira, fera impado menor ao verificar
os novos preços desse elelrodomcstico. Uma Cônsul 340 SL
aumentou 6.75% na Tele Rio, passando de CZS 15.990,00 para
CZS 17.070,00. A Climax 3000 L ultrapassou um pouquinho,
chegando a 7,29'r. indo de CZS 10.858,00 em setembro paraCZS 11.650,00 hoje.

No entanto, na mesma Telc Rio um televisor Philips Trend
1 aumentou 33,52' f no preço fixado na mercadoria. Passou de
CZS 21.390,00 para CZS 28.560.00. Mas, se mostrar interesse
em adquirir o produ.o, o vendedor pede que se espere um
momento, entra na loja e traz enorme catálogo, no qual o preço
do televisor se transforma milagrosamente em CZS 25.120.0(1.
Um "desconto" dc 13,7%. Sem mais, o vendedor diz apenas
que o produto está em promoção, mas não esclarece o motivo
de o preço "promoção" não estar exposto na mercadoria, e sim
o outro.

Carina Caldus Os aumentos depois da liberação
A onda de liberação dos preços pro-

movida pelo C1P e a Sunab a partir de
meados de outubro começou a ser sentida
pelos consumidores nas últimas semanas.
Isso porque,.depois de amargar quedas
mensais nas vendas, os supermercados
adiaram o quanto puderam os repasses
para o varejo. Mas, como eram inevitá-
veis. eles chegaram às prateleiras de
maneira nada tímida: o óleo de soja subiu
cerca de 30%, os queijos ficaram, em
média de 55% mais caros e a geléia de
mocotó aumentou 60%'.

A penúltima lista da Sunab, divulga-
da no dia 5 de outubro, marcou o fim do
amplo tabelamcnto de preços dos alimcn-
tos e materiais de higiene e limpeza. De
lá para cá, o CIP veio autorizando, quase
que diariamente, liberações de preços e
reajustes em nada similares à URP —
Unidade dc Referenda de Preços que
regula os salários.

O percentual mais próximo dos
4.69% foi os 6% que couberam ao creme
de leite. De CZS 38,00 cobrados em
outubro, ele passou para CZS 40,40. Esse
aumento, entretanto, pode ser considera-
do bem maior, se levar em conta as
promoções que os supermercados vinham
fazendo e que, hoje, são mais raras.

Dos laticínios, o leite en. pó e o leite
condensado ficaram na faixa dos 10%. Já
o queijo prato surpreendeu todas as ex-
pectativas c disparou de CZS 190,00 para
cerca de CZS 290.00 o quilo — 53% a
mais. Mas, o maior susto dos consumido-
res é a nova etiqueta estampada na tampa

DOMINGO
Produto

arroz 1 kg

sardinha

leite em pó integral 400gr.

frango congelado inteiro

queijo prato 1 kg

requeijão cremoso

gelóia de mocotó

creme de leite

leite condensado j 35
Pesquisa realizada pelo JORNAL DO BRASIL
do pote de requeijão cremoso: o Poços de
Caldas saltou de CZS 48,00 para CZS
75,00.

Na busca pela economia, as donas-
de-casa estão a cada dia selecionando e
restringindo mais suas compras. Só que
as opções também estão diminuindo. A
geléia de mocotó — altamente nutritiva
para bebês e crianças —. por exemplo,
foi reajustada em 60% nos últimos dias.

Nem os tradicionais produtos básicos
conseguiram escapar da onda de libera-
cão. O arroz — de todos os tipos — e o
óleo de soja foram retirados da tabela
mais recente — divuluada a l" de novem-

bro — e desde então já estão mais caros.
O óleo subiu cerca de 30%, passando dos
antigos CZS 27,00 tabelados para os
aluais CZS 35,00. E o arroz parboilizado
aumentou de CZS 24,56 para CZS 27,00.

Para se ter uma rápida idéia do perfil
dos reajustes praticados e permitidos pe-
Io governo, dos 10 produtos pesquisados
pelo JORNAL DO BRASIL, apenas
dois subiram até 10% — creme de leite e
leite condensado. Na faixa de 11% a
20%, ficaram também só dois itens, arroz
e leite em pó. Os seis produtos restantes
dispararam de preço, variando seus rea-
justes entre 27% e 60%.

Garanta o seu dinheiro

e faça mais economia.

Veja, à partir de

amanhã, o anúncio de

ofertas Disco nos jornais
de 2? a Sábado.

São preços
arrasadoramenfe

baixos. Você está

convocado a verificar.

Se você tem em casa crianças e jovens Jardim do Méier, Praça Nobel. Praça N. Sra] da Paz. ou Praça
de 07 a 18 anos, ou está incluído nesta faixa de idade e leva jeito Cacilda Becker.
pra pinturas, participe deste concurso. 0 tema não poderia ser Aí você se inscreve e mãos à obra! Já está participando,
melhor: "É ASSIM QUE Eü VEJO 0 MEU RIO DE JANEIRO" E não se esqueça: na hora da inscrição você deve

E os prêmios são incríveis: pranchas de surf, body apresentar 1 foto 3x4, sua certidão de nascimento, e o
board e wind surf. e até uma Honda CG 125. Já pensou? Pra se material que você vai usar.
inscrever é fácil, fácil. Basta você aparecer no dia 22 Então? Escolha o lugar mais pertinho de sua casa
de novembro, às 10 da manhã em um dos seguintes lugares: e pinte lá.
Parque do Flamengo (Cidade da Criança). Praça do Lido, Bosque Este concurso promete,
da Barra, Praça Castilho França, Praça do Patriarca. Praça Seca, » informações adicionais: teis.: 295-0873 e 221 -5225

Realização
Sindicato da Industriada Construção Civilno Município doRio de Janeiro

JORNAL DO BRASII.
O caminho certo. ^rmnco

(•REf r.rriiRA do município do rio de janeiro
DIPAKTAMEPÍTO Gí RAl Dt PARQÜlS E JARDINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA /CEM!
ASSOCIAÇÕESCOHERCIAISE DE BAU.ROS

JORNAL DO BRASIL ECQllOIllicl domingo, 8/11/87 ? 1" caderno ? 27
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Os praticantes do balonismo descobriram, do alto, horizontes mais amplos do que o simpleslazer

Turfe/Esportes JORNAL DO BRASIL
AndrA Durfln

Balonismo amplia o uso

em defesa da ecologia

Sérgio Dantas

A bandeira ila ecologia é a próxima
conquista dos balonistas bra||iciros, após
verem difundidos os princípios do esporte
com a realização do I Festival PepSj Inega
de Balões, considerado pelos organizado-
res como sucesso total. Sérgio Escada e
Bruno Schwartz. da Strato. acham que
em breve o balonismo terá múltiplas
fundões nas mais diferentes áreas de
atuação! mas reconhecem que é a pesqui-
sa ambiental que pode aproveitar melhor
as vantagens do vôo em balão.

Schwartz reali/ou o primeiro vôo
sobre o Pantanal Mato-grossense, em N5,
e o primeiro vôo sobre a Cordilheira dos
Andes, no Chile, em 84. Com 14 anos de
experiência em balonismo. tem aproxi-
madamente 1 mil 650 horas de vôo. Ao
lado do francês Patrice Terrin e de Esffl

da, e consiilerado favorito para ganhar o
I Festivfl Pcpsi/Inega.

O piloto Antônio Pereira Filho, da
Equipe Paulista de Balonismo, confir-
mou a fama de bom caçador de raposa.
Na primeira prova oficial do I Festival
Pcpsi Inega de Balões, ontem, na Uni-
versidade Rural, lie voltou a encontrar o
balão do piloto Brune Schwartz, queserviu de alvo na caçada á raposa c
passou a liderar a competição, com 1000
pontos.

O português Leonel Brittes, também
da Equipe Paulista, obteve a segunda
colocação, com 75(1 pontos, e Sérgio
Escada, da Strato, voando com um balão
da British Airways, réplica do usado na
travessia do Atlântico, ocupa o terceiro
lugar, coitl SOO pontos. Para hoje. às 7h.
está prevista a realização da prova kcv
gnth, que consiste na busca de ura molho
de chaves no topo de um mastro de lOm.
O piloto que conseguir ganha um auto-
movei Gol.

Maldonado ameaça líder

Friederich na Fórmula 2
PORTO ALEGRE — O argentino

Ctuillermo Maldonado, Bcrta/V\V. larga
na primeira fila da T' etapa do Campeo-
nato Sul-Americano de Fòrmula-3, Cani-
peonato de I-ormula-2, hoje à tarde no
Autódromo de Tarumã. a 20km de Porto
Alegre. Na última prova classificatória.
ontem, ele fez o melhor tempo
(Im0s742). O gaúcho Leonel Friederich,
BBrta/VW. líder do ( ampeonato. fechou
a volta dos 3 mil 16 metros de Tarumã
com o quarto tempo (Imlsl02). e larga
na segunda fila.

Depois da classificarão, Friederich
disse que não está preocupado com a sua
posição no grid. Segundo o piloto, que
tem 31 pontos na classificação geral,
contra 18 de Maldonado, o quarto colo-
cado. seu carro foi acertado para a corri-
da. "e não para marcar a polc-position".

Atrás de Maldonado arrancará outro
argentino, Guillermo Kissling. Berta/Rc-
nault. que fez o melhor tempo na primei-
ra classificatória. na última sexta-feira.
Em terceiro sai Nestor Furlan, Ber-
ta/V\V, seguido de Leonel Friederich. A
quinta posição é de Fernando Croceri,

Berta/YWf e em sexto lugar, sai Daniel
Cingolani, Berta/VW.

Os demais pilotos brasileiros obtive-
ram as seguintes posições: César Pegora-
ro em lugar; Pedro Muffato em 12". e
Chico Feoli, na 16" posição.

Marcas — O Passai turbinado dos
cariocas Marcos Mota e João Batista e o
Passat aspirado tle Xandy Negrão e Toni
Rocha formam os mais rápidos na primei-
ra sessão de topadas de tempo realizada
na tarde ontem. em Cascavel, onde será
disputada a penúltima etapa do Campeo-
nato Brasileiro de Marcas e pilotos, as 2
horas de Cascavel.

A prova de hoje terá a participação
de 22 carros, sendo que a maioria tem
motor turbinado. Esta é uma tendência
para a próxima temporada, que não terá
a participação de carros com motores
aspirados. O tempo obtido pelos cariocas
Mota e Batista com o Passat turbinado só
não surpreendeu a dupla. Pela primeira
vez. eles participarão do Brasileiro de
Marcas com um carro que estão testando
ha três meses.

Rebotes — Mais
uma vez. o dominicano
Evaristo Perez foi o grande
destaque do Vasco na vitó-
ria sobre a AABB Tijuea

por 7<) a 64. sexta-feira, no ginásio do
Grajaú Country, em partida válida pela
quarta rodada do returno do Campeona-
to Estadual Masculino de basquete Copa
Coldes. Responsável pela maioria dos
rebotes ofensivos e defensivos, ele mos-
Irou que está subindo de produção a cada
partida. No outro jogo. o Botafogo der-
rotou o Fluminense por 69 a 61 repetindo
o resultado que tinha conseguido no
turno.

Encerramento
Mesmo com o mar baixo
as ondas chegaram a

apenas 1,20m —, os surfis-
tas que disputam a última

etapa do III Circuito Companv, na Barra
da Tijuca, não desanimaram e mostraram
técnica na fase classificatória de ontem.
O favorito para a conquista do título da
temporada é Ricardo Tatuí, líder do
ranking, com 2 mil 360 pontos. Se vencer.
Tatuí terá obtido título inédito em sua
carreira e dará importante passo paraingressar no seleto mundo dos surfistas
profissionais.

Lut£l — A disputa cn-
tre os cavaleiros paulistas
Antônio Custódio de üli-
veira, da Anhanguera. e
Henrique Thoni de Almei-

da, da Engimax, promete ser a grande
atração da última etapa do Campeonato
Brasileiro de Hipismo Rural, que será
disputado hoje, em Franca, interior de
São Paulo. Antônio Custódio tem a seu
favor o fato de montar Mister Allan
Jones, atualmente o mais cobiçado qúar-
to-de-milha do hipismo rural no Brasil.
As provas começam às ') horas e a
expectativa é de um grande público.

Culpa —Os ingleses,
principalmente àqueles que
acompanharam sua carrei-
ra. estão chocados. Diante
de um júri americano, o ex-

atleta David Jenkins, campeão europeu
dos 400 metros e medalha de prata nos
Jogos de Munique no revezamento
4400m, reconheceu estar envolvido com
o tráfico de drogas, que pretendia preju-
clicar muitos atletas. Atualmente, ele mo-
ra em San Diego. Califórnia, e graças à
fiança esta em liberdade. No dia 9 de
maio, ele será julgado e pode ser conde-
nado a 10 anos de prisão.

Copa Ford de

tênis começa

com surpresa

SÃO PAULO — O brasileiro Jaime
Oncins. 17 anos. provocou ontem a pri-
meira surpresa da Copa Ford de Tênis no
Hotel Transamérica. ao vencer o mexica-
no Francisco Maciel com parciais tle 6/1 e-
7/5. Campeão da Copa Ford em 1985.
quando derrotou Cássio Motta na final.
Maciel chegou a ser o número 35 do
ranking mundial, em junho de 1986, mas
em conseqüência de uma contusão caiu
para a 12a posição.

— Qúlndo \i o nome Maciel, não
acreditei — comentou o surpreso Jaime
Oncins apòS o sorteio da chave. Passado
o susto, ele impôs um jogo forte e ganhou
fácil o primeiro .sei. só enfrentando difi-
culdades no segundo.

O torneio de classificação termina
hoje. indicando os quatro Últimos joga-
dores que completarao a chave principal
da Copa Ford que começa amanhã. Além
de Francisco Maciel, os cabeças-de-chave
são César Kist, Thomas Carbonell. Da-
mel Montes, Givaldo Barbosa. Ricardo
Acunã, Christian Weiss e João Soares.

De Vicenzo se

destaca no

golfe em Angra
O publico que acompanhou o I Skttis

Games de golpe, disputado no bem-
cuidado campo do Hotel do Frade, em
Angra dos Reis, não ficou decepcionado.
Nos 18 buracos jogados, os quatro parti-
cipantes deram show de técnica e elegán-
cia. A cada tacada, o golfista embolsava
USS 1 mil e no final o grande vencedor
foi o argentino Roberto de Vicenzo,-64
anos, que ganhou USS 9 mil.

Tricampeão mundial — 53,62 e 70 —
e vencedor, em 67. do British Open.
Roberto de Vicenzo terminou a competi-
ção cansado e entusiasmado com o cam-
po do Hotel do Frade, "que pode ser
incluído no circuito internacional". Alem
dele, participaram do Skins o brasileiro
Mário Gonzales, 64 anos. melhor jogador
do país em todo os tempos, o francês
Jeàn Garaialde. 62 anos. e o irlandês
Christy 0'Connor. 62.

Destes, o único que não embolsou
nem um dólar foi Mário GonzaFcs. En-
quanto de Vicenzo fez nove buracos,
Garaialde ficou com cinco e 0'Conn'ór,
três. No ultimo buraco, os três dividiram
os USS 1 mil. Os três fizeram o burijeo
em quatro tacadas, enquanto o professor
Mário Gonzales precisou de cinco.
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Hoje na Gávea

Burkan 58 5 A. Machado 4°(09) Elcime 11 AP 70s
6— Earp time 58 6 t.R. ferreira 5°(09) Elcime 11 A? 70s
7— Juca Pato 58 7 CA Marlins 9°(09) Elcime 11 AP 70s
8— Iceros 54 8 j.B. fonseca 3°(1) High Girl 10GI 60sl
9— Meiod/s SnOiv 56 9 E.S. Rodngues ap 9°(10) Baqueana 1.1 AU 71s

10_ fooquida 58 10 R. Rodngues ap. 2°(09) Elcime 1.1 AP 70s
7° PAHE.0 — As 17h30mT. — 1 000 x.etros — GRAMA — Potrancas de 3 anos. sem vi!6na — TRIEXATA — DUPLA LX-ATA

1— Kanvilfina 58 2 J Machado Estreante
2— Hargeisa 56 3 J.Pmto 5°(09)Sacerdotisa 11 AP 70s4
3— Amenic 56 4 Jz. Garcia 2°(08)Pivita 1.1 AM 70s2
4— Barcara Star 56 5 M.Ferreira 6°(08)Nuvem Ligeira 10 GM 59s2
5— Jadina 56 6 G.F-Almeida 3°(08)Nuvem ligeira 10 GM 59s2
k- Javette 56 10 LS.Santos ap.l 6°(09)Elui 1.1 NP 71s2
7— Impune 56 11 A.Machado Estreante
8— Cayumsa 56 12 E.R Feneira 6°(09)Xis-libra 1.1 Nl 70s3
9—So You 56 14 E.S Rodngues ap 2°l09)Elu6 11 NP 71s2

Yitfina Linda 56 15 W.Gon^alves 7°(09)Xis-libra 1.1 NL 70s3
1&— Mantena 56 1 J.Ricardo 4°(07)Parfun 1.1 AM 70s4"-Fringe 56 8 JPessanha 4°(08X)lkisa 11 NP 70s
11- Tementd 56 7J M.Silva 10°(10)0arnick4 1.1 AM 69s3

Lady Quick 56 9 W.GuimarSes ap.4 Estreante
12— Good Dian 56 13 R.Marques l°(06)Ana Care (RS) 1.2 AU 74s2

La Madrague 56 16 JB.Fonseca 8°(08)Jetalba 1.1 AP 71s
8° PAREO — As 18,00 — 1.000 metres — GRAMA — Potros e potrancas de 3 anos, sem mais de uma vit6ria — TRIEXATA —

DUPLA EXATA
I-So Cautions 53 1 JB.Fonseca 2°(10) Old Castle l.l NU 70s2
2_ Free Lapso 56 2 AP Souza 3°(06) Nora 10 GL 57s2
3- Dieter Jet 51 3 J.C. Castillo l°(08) Equilibno 1.0 GM 59s
4- Tatisah 56 4 D. Netto 7°(07) Jatene 1.3 AM 83s
5— Epitrope 54 5 G.F Almeida 5°(08) Finshall 1.1 AP 69s
6— Daisetta 56 6 J. Ricardo 6°(06) Sistiana 1.1 AM 68s3
7- So Royale 56 8 J.M. Silva 1°(08) Jagraon 1.1 AP 70s
8— Dambuqui 56 7 G. GuimarSes 1°(09) Husavik 1.1 AM 71s"— Orpen 56 9 L. JanuJno 1°(10) Safety First 1.0 GM 60s

9° PAREO — As 18,30 — 1 300 metros — AREIA—VARIAMTE — Animals de 4 anos, sem mais de tres vitfirias — TRIEXATA —
DUPLA EXATA

1— Contentin 57 1 J. Pinto Long Trip 1.3 NU 82sl
2— In The Dark 55 2 J. Pessanha 1°(08) Rita's Pet 1.3 NM 83s
3— Xai Isa 55 4 AP Souza 9°(15) Eddy-Wind 1.6 AM 101s3
4— El Camilo 57 5 J.M. Silva 4°(07) lanekaruka 1.1 NU 69s3
5— Clis 55 6 J. Ricardo 11°(15) Eddy-Wind 1.6 AM 101s3
6— Cacareco 57 8 J.C. Castillo ?°(07) Causidico 1.1 NP 68s3
7— Rage of Angels 55 3 G.F Almeida 2°(07) Ipuaqu 1.6 AL 99sl"— Perlussa 55 7 A. Machado 1°(05) Edie Lou 1.3 GM 82sl

lcPA-'[.0 - As 14 30 •*r- •' c de jr.:. r.a;s Jeduasv:?cr-as - Tnpjata -D,p!a Data
1— Noro 56 1 Jz Garcia 3°(09) Quill 1.4AP 87s2—J tmga 54 3 J Pessanha 1°(05) Desenhista 1.3GM 76s23— 0<vene 56 4 ERferrcira 1°(07) Gela 13NP 82s34— Darnick 54 7 J Ricardo 9°(09) Sweet.Alice 2.0GP 125s
5— lacsrto 55 8 AVachado 12°(15) Eddy-Wind 1.6AM 101s36— Detalhada 54 9 W Sondes 6°iC6) Flagirl 1.3AM 82s3
7— El. Drake 56 11 M.Ferreira 5°I05) Simng 16AP !02s38— Bertaio 56 12 LJanuino 1°(Q4) Tenteiro 1.3AL 82s
9— Mister Viar.na 56 5 0 Netto 1°{05) Mediterranie 11AP 70s9— Kartmo 56 10 J Pinto 1°(05) Lugo 1.3GM 77sl

10— Soieil d'A'gcbeit 55 2 R Freue l°{03iLugo* 1.3NP 81s310— Scallo^y 56 6 GF.A!neida 7°(08)0fanato* 15GP 89s4
2s PAREO — As 15 00 -- 2000 metras — Grama — Cavalos e 6guas de 4 anos, com duas e tres vit6rias — Dupla Data

1— Quidum 57 i J Pmto 5°-15 Eddy-Wind 1.6AM 101s32— lacop: 53 2 JPessanha l°-22 Chabablik* 14GU 85s3— Eddmgton 53 6 J M Silva 7°-13 Best Choice* 1.6GP 97s24— lambariS 53 7 R Rodngues ap 4°- 7 Ikigarbo (Fb) 1.6GM S5s25— Chalais 57 3 E.S.Rodrigues ap 7°- 7 Maraco 16NP 102sl
Conchavo 53 4 E.S.Rodngues:ap.2 5°-7 Ikigarbo 16GM 96s2"- Campione d'Oro 57 5 J.Ricardo 1°- 7 Challal* 1.4AP 87s4

3': P4Q£0 — Af, 15h10T,- — 1-iCO r-.p>;r/, Qrara de ' arjs. sem yitona — Aetata — DUPLA EXATA
1- Baybet 57 1 A.Vachado F° 6°- 7 Fasty* 1.5 AP 98s42- Corneta 57 3 LA. Aim ap.l 7°- 7 laguara* 1,3 AP 84s33- Pastora Scrrana 57 M.Ferreira 7°- 7 0Chris (SP)l.O NL 65s4- [very So'a 57 5 J Pmto 4". 7 Fasty 15 AP 98s45-Suckle 57 7 G FAlmeida 3°- 4 Condessa Valka 1.4 AP 92sl6- IsoreHa 57 2 J Pessanha 5°- 9 Laverna (CJ) 1.0 GL 60sI'M Nice 57 6 J M Silva 4° 7 laguara 1.3 AP 84s

4° PAREO — As 16,00 — 1 COO metros — GRAMA — Cavalos de anos, sem mais de duas vitonas — TRIEXATA — DUPLA
[XAIA1— Maty Boy 57 1 J.Pinto i°¦ 9 Vaujak 1.1 NM 68s32— Carpeteador 57 2 E.Vannho 7°- 9 Vaujak 11 NV 68s33— Fumbler 53 3 R.Rodrigues ap 2°- 8 Bakchich 1.1 AU 69sl4— Douto 57 4 AVachado f° 6°-ll Cappio MAP 69s45— Furacio 57 5 GGuimaraes 11°-13 Hijo Lindo 1.3 AM 82sl6— Quereiado 53 6 J B.Fonseca 1°-10 C.Corporation 1.0 GM 57s47— Scu Milico 57 8 A.P.Souza 8°-13 Hijo Undo* 13 AM 82sl8— Costamar 57 10 I.Malta 13°-13 Hijo Lindo 1.3 AM 82si9— Espalho 57 11 J Ricardo 4°- 8 El Cabellera (E) 1.1 AM 69sl10— Rosetti 57 7 G.F Almeida 6°- 8 El Cabellera 1.1AM 69slSo Sage 57 9 WGongalves 1°- 6 Cheik-El-Arab 10 GM 59s

50 PAREO - As 16h30min - 2 000 metros - GRAMA - G P. MARIANO PR0C6PIQ - Eguas de 3 e 4 anos DUPLA EXATA
— Duquesa d'Alba 54 5 J. Ricardo 2°- 9 Sweet Alice 2.0 GP 125s" — Claramia 60 4 J. M Silva 4°- 5 Radnage 2.4 GU 149s— Beside 60 1 J.F Rets 1°- 5 Long Trip 14 AU 89sl— Claraville 60 2 G.F Almeida 5°- 8 Lacinante (CP) 13 NP 78s3— Jardy 54 3 J. Pessanha 5°- 9 Daguette 1.4 AM 90s

6° PAREO — As 17,00 — 1.000 metros — GRAMA — Recorder 55s4 (Hatu e Grumser Vale) — Animals de 5 anos. sem mais de
uma <!ttna - TRIE/ATA - DUPLA EXATA
1— Milaiah 56 1 J.M. Silva 4°(07) Baqueana 1.1 AP 69s22- Catado 58 2 W. Guimaraes ap. 4 8°(12) Atoll 11 NL 70s23— Tono 58 3 G. Guimaraes 6°(09) Elcine 11 AP 70s4- Sabe tudo 58 4 G. f Almeida 5°(12) Fast Good (Fb) 14 GM 86s

10» PÁREO - Às 13.00 - 1 300 metros - ARtlA - VARIANTE - Potrancas de 3 anos, sem vitória - TRIEXATA - DUPLAEXATA
!— Soibonne 56 1GF Almeida 4°(07) Jugada 11 NP 69s)
2— Daliance 56 2 C. Vaconcelos ap 4 3°I05) Itaquerl Star 11 NU 70s2
3— Etny 56 4 A Machado 4°(06) Qjenri Light 12 NP 76s2
4— Margaret!) Court 56 5 R freire i°(05) Itaoueri Star (caiul 11 NU 70s2
5— Gazette 56 6 1 Malta 5°t09) Xis-Libra 11 Nl 7Cs3
6— Decotagem 56 1 E.S Rodngues ap 2 5°(05) litte'tourg 14 Gl 86s
7— Oar el Balda 56 8 1 Pmto 7°I07I Outra Vei Sell 1.2 Nl 77sl
8— Oeriia 56 3 1 Ricardo 3°(09l Daguette 14 AM 90s

Dota(io 56 9 1.M. Silo 6°(07) Outra Vet Seri 11 Nl 77sl

Sndicacões Paulo Gama
Io Páreo : Darmck * Jitinga * Soro — Darnick fracassou na esfera
clássica, mas de volta a sua turma pode reabilitar-se. Jitinga ganhou em boa
marca e nos parece a principal adversária. Noro correu bem misturado com
cavalos mais Velhos. Corre muito na grama e deve ser olhado com atenção.
y Páreo : Çàmpioné IXOro o íàçopo • hddington — Campione D'Oro
atravessa excelente fase e venceu até na pista de areia, onde rende menos.
Se houver grania é uma excelente indicação. lacopo e Hddington aparecem
como principais candidatos á formação da dupla.
3" Páreo : Êyery Sola 0 Baybet » l'm Nice — Não valeu a corrida de
estreia de Every Sola, que tinha bons exercícios c se negou a correr na
primeira parte do percurso. Volta pronta para obter a total reabilitação.
Baybet reaparece em forma e decide a dupla com I'm Nice, sempre cm
melhoras.
4o Páreo : Cawetetadbr * Seu Mjlicc> • Querelado— Na grama, Carpetea-dor não será derrotado. Seu Milíçó é o maior rival, sobretudo na mudançade pista. Querelado ganhou com sobras em turma fraca. Na grama vaichegar colocado. Na areia não teria chance. Espalho pode surpreender naareia.
5° Páreo : üuqueyi D'Alha » lleside • CÍatamia
&' Páreo : Sabe Tudo o fíurkan • Tono — Reaparece bem preparado porRoberto Morttado Júnior o castanho Sabe Tudo, que tem destaque na

turma, liurkan pode correr bem, sobretudo se houver grama. Tono está no
mesmo caso. Se a meteorologia acertar e a chuva cair o páreo se complica
muito.
?' Páreo : Good Dian * Jadina • Hargeisa — Good Dian estréia em turma
fraca e dificilmente será derrotada se confirmar as corridas do Cristal.
Jadina correu muito na última atuação e decide a dupla com Hargeisa, que
rende mais na relva.
6" Páreo : Free Lapso • Daisetta • Dieter Jet — Free Lapso volta bem
preparado por Dulcino Guignoni e pode derrotar a potranca Daisetta, bem
colocada na turma e na distância. Dieter Jet leva grande vantagem na
escala de peso.
O' Páreo : RaSt ofAneds * Contentin • Aai Isa — Reaparece em turma
camarada a Rage of Angels, que dificilmente será derrotada em corrida
normal. Contentin ganhou com sobras e pode repetir, pois os animais
treinados por João Luiz Maciel estão correndo muito. Xai Isa é uma éguaatrevida.
UV Páreo : Dereia * Sorbornne • Gazzette ~ Páreo equilibrado. Vamos
arriscar a indicação de Dereia, que melhorou muito depois da corrida de
estréia. Sorbornne tem várias colocações na turma e pode ameaçá-la.
Gazzette largou mal. mas pode reabilitar-se.

Duques a

Dtiqucsà DJfÜba (Prcsent The Co-
lors em Tia Neide). de criação c proprie-
dade do ITaras Santa Ana do Rio Gran-
de. é a favorita do Grande PrC-mio Marta-
no Procòpio (Grupo II), que será dispu-
tado hoje à tarde no Hipódjpmo da
Gávea, na distância de 2 mil metros, cm
pista de grama e com a dotaçáo de Cz$
2(10 mil para o proprietário.

Mantida em excelentes condições de
treinamento por Adail Oliveira, a condu-
zida de Jorge Ricardo vem de excelente
apresentação em prova clássica dos pro-
cintos de sua geração, quando arrematou
muito próxima de Sweet Alice, a ganha-
dora, depois de sofrer alguns prejuízos na
reta final. Bem colocada no percurso e na
pista de grama, normalmente deve preva-
lecer sobre as advertências, que até agora
não mostraram padrão de corrida sufi-
ciente para enfrentá-la.

Beside (Sahib 11 em Bersia), de cria-
ção de propriedade do Haras São José da
Serra, aparece como principal obstáculo,
sobretudo depois que foi transferida para
Friburgo aos cuidados de Oraci Cardoso.
Está em fase de evolução e a cada corrida
demonstra melhor padrão de carreira.
Gosta de correr atrás para uma partida
curta e violenta.

Claramia (Waldmeister em Clarabe-
Ia), companheira de coudelaria da favori-
tá Duquesa D'Alba, reforça muito o
número da companheira. Está à vontade
na distância e deve cumprir o papel de
faixa e procurar a primeira colocação
após a partida para facilitar o trabalho da
titular nos metros finais.

Glaraville e Jardy ainda não demons-
traram padrão de corrida para atuarem
com sucesso aqui e a vitória de qualquer
uma das duas seria surpresa. A favor de
Jardy o falo de nunca ter atuado na
grama, onde certamente, por sua filiação,
deverá render o dobro.

D'AIba é a favorita

Darnick está em boa íorma
Darnick, do Haras Santa Ana do Rio

Grande, mostrou perfeita forma atlética
para reaparecer e apagar a má impressão
de sua última atuação. Montada pelolíder da estatítica, Jorge Ricardo, passouos 700 metros em 43s cravados com
arremate de primeira pelo centro da
pista.

Eis os prncipais destaques para a
corrida de hoje à tarde:
/" Parco: Além de Darnick, destaiiue
absoluto, foi vista aprontando e agraciou
a potranca Jitinga, dos Haras São José e
Expedictus, que fez 43s2 nos 700 metros
com grande mobilidade.
2" Páreo: — lacopo, com Joelson Eessa-
nlia, não precisou ser exigido nos traba-
ííio de I mil 100 metros em lmin 13s
cravados terminando com sobras.
3" /'arco: l'm Nice foi o destaque nos
exercícios para este páreo. Montada por

Juvenal Machado da Silva passou os 700
metros em 45s escassos, sempre fácil pelocentro da pista.
4" Páreo: Douto, montaria de Audáliõ
Machado, evidenciou perfeito estado no
exercício de 00(1 metros em 37s cravados,
nuiito poupado no percurso.
5" Páreo: Duquesa IVAIba, favorita do
clássico, aprontou com o treinador Adail
Oliveira, e fez 51 s2 nos 8(0 metros sem-
pre muito fácil.

Páreo: Clis, montada por Gisléne
Pianaro. aprontou muito bem os 700
metros em 43s cravados com ação final
das melhores.
10" Parco: Dereia voltou a impressionar
pela boa forma e sem ser exigida no
exercício abordou os 000 metros em 3Ns
cravados. Está em grande forma e vai dar
trabalho para perder este último páreo.
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Balonismo amplia o uso f||t.

Os praticantes do balonismo descobriram, do alto, horizontes mais amplos do que o simples lazer

Josç Camilo da Silv.i
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Os praticantes do balonismo descobriram, do alto, horizontes mais amplos do que o simples lazer

Luta — A dispula en-
tre os cavaleiros paulistas
Antônio Custódio dc Oli-
veira, da Anhanguera, e
Henrique Thorii de Almei-

da, da Lingimax. promete ser a grande
atração da última etapa do Campeonato
Brasileiro de Hipismo Rural, que será
disputado hoje, em Franca, interior de
São Paulo. Antônio Custódio tem a seu
favor o fato de montar Mister Allan
Jòrjesi atualmente o mais cobiçado quar-
to-de-milha do hipismo rural no Brasil.
As provas começam ás 9 horas e a
expectativa é de um grande público.

Culpa — Os ingleses,
principalmente aqueles que
acompanharam sua carrei-
ra, estão chocados. Diante
de um júri americano, o cx-

atleta David Jenkins, campeão europeu
dos 401) metros e medalha de prata nos
Jogos de Munique no revezamento
-t400m, reconheceu estar envolvido com
o tráfico de drogas, que pretendia preju-
dicar muitos atletas. Atualmente, ele mo-
ra em San Diego. Califórnia, e graças à
fiança está em liberdade. No dia 9 de
maio, ele será julgado e pode ser conde-
nado a 10 anos de prisão.

Copa Ford de

tênis começa

com surpresa
SÃO PAULO — O brasileiro Jaime

Oncins, 17 anos, provocou ontem a pri-
meira surpresa da Copa Ford de Tênis no
Hotel Êransamérica, ao vencer o mexica-
no Francisco Maciel com parciais de 6/1 c
7/5. Campeão da Copa Ford em 1985,
quando derrotou Cássio Motta na final,
Maciel chegou a ser o número 35 do
ranking mundial, em junho de 1986, mas
em conseqüência de uma contusão caiu
para a 12'1 posição.

— Ouando vi o nome Maciel, não
acreditei — comentou o surpreso Jaime
Oncins após o sorteio da chave. Passado
o susto, ele impôs um jogo forte e ganhou
fácil o primeiro set, só enfrentando difi-
culdades no segundo.

O torneio de classificação termina
hoje. indicando os quatro últimos joga-
dores que completarão a chave principal
da Copa Ford que começa amanhã. Além
de Francisco Maciel, os cabeças-de-chave
são César Kist. Thomas Carbonell. Da-
niel Montes. Givaldo Barbosa, Ricardo
Acunã, Christian Weiss e João Soares.

De Vicenzo se

destaca no

golfe em Angra
O público que acompanhou o I Skins

Games de golpe, disputado no bem-
cuidado campo do Hotel do Frade, em
Angra dos Reis. não ficou decepcionado.
Nos 18 buracos jogados, os quatro parti-
cipantes deram show de técnica e elegãn-
cia. A cada tacada, o golfista embolsava
US$ 1 mil e no final o grande vencedor
foi o argentino Roberto de Vicenzo, 64
anos, que ganhou US$ 9 mil.

Tricampeão mundial — 53,62 e 70 —
e vencedor, em 67. do British Open.
Roberto de Vicenzo terminou a competi-
ção cansado e entusiasmado com o cam-
po do Hotel do Frade, "que pode ser
incluído no circuito internacional". Além
dele, participaram do Skins o brasileiro
Mário Gonzales, 64 anos, melhor jogador
do pais em todo os tempos, o francês'{
Jean Garaialde. 62 anos. e o irlandês
Christy 0'Connor, 62. , •.

Destes, o único que não embolsou
nem um dólar foi Mário Gonzales... Eji-
quanto de Vicenzo fez nove buracflfc,
Garaialde ficou com cinco e 0'ConnÇjtr.
três. No último buraco, os três dividiràpi
os USS 1 mil. Os três fizeram o bur;Ço
em quatro tacadas, enquanto o professpr
Mario Gonzales precisou de cinco, j
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Maldonado ameaça líder

Friederich na Fórmula 2
PORTO ALKGRH — O argentino

Guillermo Maldonado, BertaVW, larga
na primeira fila da 7a etapa do Campeo-
nato Sul-Americano de l ormula-3. Cam-
peonato de Fórmula-2, hoje á tarde no
Autodromo de Tarumã, a 20km de Porto
Alegre. Na última prova classificatória.
ontem, ele fez o melhor tempo
(Im0s742). O gaúcho Leonel Friederich.
Berta/VW. líder do Campeonato, fechou
a yoUa dos 3 mil 16 metros de Tarumã
com o quarto tempo (lmlsl02), e larga
na segunda fila.

Depois da classificação. Friederich
disse que não está preocupado com a sua
posição no grid. Segundo o piloto, que
tem 31 pontos na classificação geral,
contra 18 de Maldonado, o quarto colo-
cado, seu carro foi acertado para a corri-
da, "e não para marcar a pole-position".

Atrás de Maldonado arrancará outro
-argentino, Guillermo Kissling, Berta/Re-
- nault, que fez o melhor tempo na primei--ra classificatória, na última sexta-feira."Em terceiro sai Nestor Furlan. Ber-" ta/VW, seguido de Leonel Friederich. A
.quinta posição é de Fernando Croceri.

Berta/VW, ç chi sexto lugar, sai Daniel
Cingolani, Berta/VW.

Os demais pilotos brasileiros obtive-
rara as seguintes posições: César 1'egora-
ro em 9" lugar; Pedro Muffato em 12", e
Chico Feoli, na 16" posição.

Marcas —O Passat turbinado dos
cariocas Marcos Mota e João Batista e o
Passat aspirado de Xandv Negrão e Toni
Rocha formam os mais rápidos na primei-
ra sessão de tomadas de tempo realizada
na tarde ontem, em Cascavel, onde sera
disputada a penúltima etapa do Campeo-
nato Brasileiro de Marcas c pilotos, as 2
horas de Cascavel.

A prova de hoje terá a participação
de 22 carros, sendo que a maioria tem
motor turbinado. Esta é uma tendência
para a próxima temporada, que não terá
a participação de carros com motores
aspirados. O tempo obtido pelos cariocas
Mota e Batista com o Passat turbinado só
não surpreendeu a dupla. Pela primeira
vez, eles participarão do Brasileiro de
Marcas com um carro que estão testando
há três meses.

"Bicho 
Papão"

é vencedor do

Circuito Rio
Foi um prêmio a regularidade c ao

esforço de Ib Andersen. veterano iatista
de apenas 26 anos. Desde a primeiraregata, o Bicho Papão assumiu a lideran-
ça do Circuito Rio e ontem, mesmo com
o quinto lugar, assegurou o título. Vitória
que surpreendeu até os integrantes do
barco. Na classe RHC, o Kahuna. de
José Carlos Vaz, foi o vencedor, enquan-
to que na RPC, a vitória ficou com o
Rock en Roll, de Mark Diniz.

A primeira vitória do Bicho Patino
foi na Santos—Rio, regata da qualEduardo Souza Ramos, dono do barco,
não pôde participar. Foi então que a
participação de 1b Andersen, a quemEduardo fez questão de elogiar ontem,
teve importância decisiva.

A conquista do título foi recebida
com surpresa pela tripulação do Bicho
Papão. Na regata de ontem, como acon-
tecera na véspera, o primeiro lugar ficou
como o Saga, de Erling Lorentzen. Na
classificação geral, o resultado da IOR
ficou assim: 1) Bicho Papão, 185,50; 2)
Saga, 173; e 3) Manos' Champ, 169,75.

:Hoje na Gávea

1° PAREQ - As U.30 -14QQ metres - Grama - Potros e potranca de 3 anos. sem tnais fle duas vMnas - Ineiata - Dupla Data
1— Nero 56 1 Jz Garcia 3°(09) Quill 14AP 87s2— J'tinga 54 3 JPessanha 1°(05) Desenhista 13GV 76s23— Owene 56 4 [ R ftrreira 1°(07) Gela 1.3NP 82s34— Darmck 54 7 J.Ricardo 9°(0S) Sweet Alice 2.0GP 125s
5— lacerto 56 8 A Machado F° 12°(15) Eddy-Wind 16AM 101s36— Detalhada 54 9 WGongalves 6°(06) Flagyl 1.3AM 82s3
7—El Drake 56 11 M.Perreira 5°(05) Simng 16AP 102s38— Bertaro 56 12 LJanuSrio 1°(04) Tenteiro 13AI 82s9— Mister Vianna 56 5 DNetto 1°(06) Mediterranie 1.1AP 70sS- Kantino 56 10 JPmto 1°(05) Lugo 1.3GM 77sl

10— Soleil d'Argobert 56 2 R.Freire l°!08)Lugo* 1.3NP 81s310— Scallowy 56 6 G F.Almeida 7°(08)0fanato*l 5GP 89s4
2° PAREO — As 15,00 — 2.000 metr&s — Grama — Cavalos e eguas de 4 anos. com duas e tres vt6r»as — Dupla Eia'a

1— Quidum 57 1 J Pinto 5°-15 Eddy-Wind 16AM 10h32— lacopo 53 2 J Pessanha l°-22 Chabablik* 14GU 85s3— Eddmgton 53 6 J.M.Silva 7°-13 Best Choice' 16GP 97s24— lam&afie 53 7 R Rodrigues ap.3 4°. 7 Ikigarbo (Fb) 16GM 96s25— Chalais 57 3 E.S Rodrigues ap 7°- 7 Maraco 16NP 102sl
Ccncftaw 53 4 E.S Rodrigues ap.2 5°- 7 Ikigarbo 1.6GM 96s2•*— Camp>one d'Oro 57 5 JRicardo 1°- 7 Cha.'lal* MAP 87s4

3° PAREO — As 15h30min — 1.400 metros — Grama — E^uas de 4 anos. sem vitona — Trieiata — OUPLA EXATA
1— Baybet 57 1 AVachado F° 6°- 7 Fasty* 15 AP 98s42—Corneta 57 3 LA Alwes ao-1 7°- 7 laguara* 1.3 AP 84s33— Pastora Serrana 57 feaeira 7°- 7 D Ctius (SP)l.O NL 65s4— Every Sola 57 5 1 Pinto 4°. 7 Fasty 15 AP 98s45—Suckle 57 7 G f Almeida 3°-4 Condessa Valka 14 AP 92sl6— Isorella 57 2 J. Pessanha 5°- 9 laverna (CI) 10 Gl 60sI'M Nice 57 6 J.M.Silva 4°- 7 laguara 1.3 AP 84s

4° PAREO — As 16.00 — 1.000 metros — GRAMA — Cavalos de 4 anos, sem mais de duas vit6rias — TRIEXATA — DUPLA
EXATA1— Maby Boy 57 1 J Pinto 4°. 9 Vaujak 11 NM 68s32— Carpeteador 57 2 E.Marinho 7°- 9 Vauiak 11 NM 68s33— Fumbier 53 3 R Rodrigues ap.3 2°- 8 Bakchich 1.1 AU 69sl4— Douto 57 4 AMachado F° 6°-ll Cappio 11 AP 69s45— FuracSc 57 5 GGuimaraes U°-13 Hijo Undo 1.3 AW 82sl6— Querelado 53 6 J B Fonseca 1°-10 C Corporation 10GM 57s47— Seu Milico 57 8 APSouza 8°-13 Hijo Lmdo* 1.3 AM 82sl8— Costamar 57 10 J Malta 13°-13 Hijo Undo 13 AM 82sl9— Espalho 57 II J Ricardo 4°- 8 El Cabellera (E) 11 AM 69sl10— Rosetti 57 7 GF Almeida 6°- 8 El Cabellera 11AM 69slSo Sage 57 9 W Gon^alves 1°- 6 Cheik-EI-Arab 1.0 GM 59s

5° PAREO - As 16h30min - 2.000 metros - GRAMA - G. P. MARIANO PROCOPIQ - Eguas de 3 e 4 anos DUPLA EXATA
— Duquesi d'Alba 54 5 1. Ricardo 2°- 9 Sweet Alice 2.0 GP 125s— Claramia 60 4 J. M. Silva 4°- 5 Radnage 24 GU S49s— Beside 60 1 J.F Reis 1°- 5 long Trip 14 AU 89sl
- Clanvllle 60 2 G.F Almeida 5°- 8 tacinante (CP) 1.3 NP 78s3— Jardy 54 3 J. Pessanha 5°- 9 Daguette 1,4 AM 90s

6° PAREO — As 17,00 — 1.000 metros — GRAMA — Recorde 55s4 (Hatu e Grumser Vale) — Ammais de 5 anos. sem mais de
uma vitftria - TRIEXATA DUPLA EXATA
1— Mifalah 56 1 1M Silva 4°(07) Baqueana 11 AP 69s22— Catado 58 2 W. GuimarSes ap. 8°(12) Atoll 11 NL 70s23— lono 58 3 G. GuimarSes 6°(09) Elcine 11 AP 70si— Sa'x tudo 58 4 G. F Almeida 5°(12) fast Good (Fb) 1.4 GM 86s

5— BurVan 58 5 A Machado 4°(09) Elcime 1.1 AP 70s
6— Earp time 58 6 E R. Ferreira 5°(09) Elcime 11 AP 70s
7— Juca Pato 58 7 C.A Martins 9°(09) Elcime 1.1 AP 70s
&_ Iceros 54 8 JB fonseca 3°(1) High Girt 10 GL 60sl
S— Me!od/s Snow 56 9 E.S. Rodrigues ap 9°(10) Baqueana 11 AU 71s

10- Axoquida 58 10 R. Rodngiies ap. 2°(09) Elcime 1.1 AP 70s
Jc PAREO — h 17h30mm — l QQQ metros — GRAMA — Potrancas de 3 anos, sem vitflna — TRIEXATA - DUPLA EXATA

1— Kanvit6na 58 2 [Machado Estreante
2— Hargeisa 56 3 J.Pinto 5°(09)Sacerdotisa 1.1 AP 70s4
3— Amemc 56 4 k. Garcia 2°(08)Pivita 1.1 AM 70s2
4— Barbara Star 56 5 M.Feneira 6°(08)Nuvem Ligeira 1.0 GM 59s2
5— Jadma 56 6 G FAImeida 3°(08)Nuvem bgeira 1.0 GM 59s2
6— Javette 56 10 LS Santos ap 6°(09)Elul 11 NP 71s2
7— Impune 56 11 A.Machado f® Estreante
8— Cayuaisa 56 12 E.R.Ferreira 6°(09)Xis-Libra 1.1 NL 70s3
9— So You 56 14 E.S Rodngues ap.2 2°(09)Elui 11 NP 71s2

VitAria Linda 56 15 WGonqatves 7°(09)Xis-Libra 11 NL 70s3
10— Mar.tena 56 I J.Ricardo 4°(07)Parlun 1,1 AM 70s4

Fringe 56 8 J Pessanha 4°(08K)IKisa 1,1 NP 70s
11— Temerity 56 7JM Silva 10°(10)Darnick 11 AM 69s3

Lady Quick 56 9 W.Guimaries ap.4 Estreante
12— Good Dian 56 13 R.Marques l°(06)Ana Care (RS) 12 AU 74s2

La Madrague 56 16 J.B.Fonseca 8°(08)Jetaiba 1.1 AP 71s
8° PAREO — ta 18,00 — 1.000 metros — GRAMA — Potros e potrancas de 3 anos. sem mais de uma vitfina — TRIEXATA —

DUPLA EXATA
1- So Cautions 53 1 J B. Fonseca 2°(10) Old Castle 11NU 70s2
2_ Free Lapso 56 2 A.P Soua 3°(06) Noro 1.0 GL 57s2
3- Ditter Jet 51 3 J.C. Castillo MOB) Equilibrio 1.0 GM 59s
4- Tatisah 56 4 D. Netto 7°(07) Jatene 13 AM 83s
5- Epitrope 54 5 GF. Almeida 5°(08) Finshall MAP 69s
6- Daisetta 56 6 J. Ricardo 6°(06) Sistiana 1.1 AM 68s3
7- So Royale 56 8 J.M. Silva 1°(08) Jagrion 1.1 AP 70s

Dambuqui 56 7 G. Guimaries 1°(09) Husavik 1.1 AM 71s
Orpen 56 9 L. Januino 1°(10) Safety first 1.0 GM 60s

0 PÁREO — As 18,30 — 1.300 metros — AREIA—VARIANTE — Animais de 4 anos, sem mais de três vitórias — TRIEXATA -PU PIA EU»
1— Contentin 5? 1). Pinto Long Inp 13 NU 82sl
2- In The Dark 55 2 J. Pessanha l°(08) Rita's Pet 1.3 NM 83s3— Xai Isa 55 4 AP Souta 9°tl5) Eddy—Mtld 16 AM I0!s34- El Camilo 5/ 5 J.M. Silva J°(07) lanekaraka 11 NU 69s3
5— Clis 55 6 J Ricardo 11°[151 Eddy—Wind 16 KM 101s36- Cacareco 5/ 8 JC. Castillo I'm Causidico 11 NP 6Bs37— Rage ol Angels 55 3 G F Almeida 2°(07) Ipua^u 16 Al 99slPeilussa 55 1 A. Machado P° 1°(05) Edie Loo 1.3 GM 82s 1

10" PAREO - is 19,00 - 1 300 metros - AREIA - VARIANTS - Potrancas de 3 anos, sem utiria TRIEXATA - DUPLA
EXATA

1- Sorbonne 56 1 G F Almeida 410/1 Jugada 1.1 NP 69s4
2— Daliance 56 ! 0 Vaconeelos ap J 3105) Itaqueii 'Star 111(1) ?0s!
3- Etny 56 4 A Machado 41061 Quenn light U hP /6s24— Marganth tort 56 5 R Freire «°(05) Itaqueii Star Icaiu) 11 NO )0s2
6- Gazette 56 6 ) Malta 5109) Xis-Libra 1.1 Nl )0s36— Oecolagem 56 ? E.S Rodngiies ap 5105) Jitteibourg 14 Gl 86s/— Dar el Baida 55 8 J Pinto ?10/| Outia Vei Serf 12 W. //si
8- OeiSia 56 3 1 Ricardo 3109) Oaguette 1 14 AM 90sDota{So 56 9 111 Silva 610/1 Outia Vei Seri • 11 Nl //si

Indicações Paulo Gama
. Io Parco : Darnick • Jitinga • Noro — Darnick fracassou na esfera
. clássica, mas de volla a sua turma pode reabilitar-se. Jitinga ganhou em boa

marca e nos parece a principal adversária. Noro correu bem misturado com
cavalos mais velhos. Corre muito na grama e deve ser olhado com atenção.

_ y Páreo : Campione D'Oro o lacopo o Eddington — Campione D'Oro
atravessa excelente fase e venceu ate na pista de areia, onde rende menos.' Se houver grama é uma excelente indicação. Iacopo e Eddington aparecem" como principais candidatos à formação da dupla."J° Páreo : Every Sola • Baybet • l'm Nice — Não valeu a corrida de• estreia de Every Sola, que tinha bons exercícios e se negou a correr naprimeira parte do percurso. Volta pronta para obter a total reabilitação.Baybet reaparece em forma e decide a dupla com I'm Nice. sempre em. melhoras.
4" Páreo: Curpeteador • Seu Milico • Querelado— Na grama, Garpetea-dor não será derrotado. Seu Milico é o maior rival, sobretudo na mudançade pista, Querelado ganhou com sobras em turma fraca. Na grama vaichegar colocado. Na areia não teria chance. Espalho pode surpreender naareia.

' 5" Páreo : Duquesa D'Aiba • Ileside » Claramia(V' Páreo: Sabe Tudo • Hurkan • Tono — Reaparece bem preparado porRoberto Morgado Júnior o castanho Sabe Tudo. que tem destaque na

turma. Burkan pode correr bem, sobretudo se houver grama. Tono está no
mesmo caso. Se a meteorologia acertar e a chuva cair o páreo se complicamuito.
?' Páreo: Good Dian • Jadina • Hargeisa — Good Dian estréia em turma
fraca e dificilmente será derrotada se confirmar as corridas do Cristal.
Jadina correu muito na última atuação e decide a dupla com Hargeisa, querende mais na relva.
K' Páreo : Free Lapso • Duisetta * Dieier Jet — Free Lapso volta bem
preparado por Dulcino Guignoni e pode derrotar a potranca Daisetta, bem
colocada na turma e na distância. Dieter Jet leva grande vantagem na
escala de peso.
f' Páreo : Rage of Angels • Conlentin * Xai Isa — Reaparece em turmacamarada a Rage of Angels, que dificilmente será derrotada em corridanormal. Contentin ganhou com sobras e pode repetir, pois os animaistreinados por João Luiz Maciel estão correndo muito Xai Isa ú uma éguaatrevida.
Itr Páreo : Dereia • Sorbomne • Gazzétte — Páreo equilibrado. Vamosarriscar a indicação de Dereia, que melhorou muito depois da corrida de
estréia. Sorbomne tem várias colocações na turma e pode ameaçá-la.
Gazzette largou mal. mas pode reabilitar-se

Balonismo amplia o uso

em defesa da ecologia

Sérgio Dantas

A bandeira da ecologia é a próxima
conquista dos bãlonistas brasileiros, após
verem difundidos os princípios do esporte
com a realização do 1 Festival Pepsi/lnega
de Balões, considerado pelos organizado-
res como sucesso total. Sérgio Escada e
Btuno Schwartz, da Strato, acham que
em breve o balonismo terá múltiplas
funções nas mais diferentes áreas de
atuação, mas reconhecem que é a pesqui-
si ambiental que pode aproveitar melhor
as vantagens do vôo em balão.

Schwartz realizou o primeiro vôo
sobre o Pantanal Mato-grossense, em S5.
e o primeiro vôo sobre a Cordilheira dos
Andes. 110 Chile, em 84. Com 1-4 anos de
experiência em balonismo. tem aproxi-
madamente 1 mil 650 horas de vôo. Ao
lado do francês Patrice Territi e de Esca-

da, é considerado favorito para ganhar o
I Festival Pepsi/lnega.

O piloto Antônio Pereira Filho, da
Equipe Paulista de Balonismo. cotifir-
mou a fama de bom caçador de raposa.
Na primeira prova oficial do I Festival
Pepsi/lnega de Balões, ontem, na Uni-
versidade Rural, ele voltou a encontrar o
balão do piloto Brune Schwartz. que
serviu de alvo na caçada à raposa e
passou a liderar a competição, com 1000
pontos.O português Leonel Brittcs, também
da Equipe Paulista, obteve a segunda
eolpeação, com 750 pontos, e Sérgio
F.seada. da Strato. voando com um balão
da British Airways, réplica do usado na
travessia do Atlântico, ocupa o terceiro
lugar, com 500 pontos. Para hoje, às 7h.
está prevista a realização da prova kcy
grnb, que consiste na busca de um molho
de chaves no topo de um mastro de lOm.
O piloto que conseguir ganha um auto-
móvel Gol.

Andró Durfto
' 
\

Duquesa

Duquesa D'Alba (Present The Co-
lors em Tia Neide), de criação e proprie-
dade do Haras Santa Ana do Rio Gran-
de. é a favorita do Grande Prêmio Maria-
no Procópio (Grupo II), que será dispu-
tado hoje à tarde no Hipódromo da
Gávea, na distância de 2 mil metros, em
pista de grama e com a dotação de Cz$
200 mil para o proprietário.

Mantida em excelentes condições de
treinamento por Adail Oliveira, a condu-
zida de Jorge Ricardo vem de excelente
apresentação em prova clássica dos pro-
dutos de sua geração, quando arrematou
muito próxima dc Sweet Alice, a ganha-
dora, depois de sofrer alguns prejuízos na
reta final. Bem colocada no percurso e na
pista de grama, normalmente deve preva-
lecer sobre as advertências, que até agora
não mostraram padrão de corrida sufi-
ciente para enfrentá-la.

Beside (Sahib II em Bersia), de cria-
ção de propriedade do Haras São José da
Serra, aparece como principal obstáculo,
sobretudo depois que foi transferida para
Friburgo aos cuidados de Oraci Cardoso.
Está em fase de evolução e a cada corrida
demonstra melhor padrão de carreira.
Gosta de correr atrás para uma partida
curta e violenta.

Claramia (Waldmeister em Clarahe-
Ia), companheira de coudelaria da favori-
ta Duquesa D'Alba, reforça muito o
número da companheira. Está à vontade
na distância e deve cumprir o papel de
faixa e procurar a primeira colocação
após a partida para facilitar o trabalho da
titular nos metros finais.

Claravillc e .lardy ainda não demons-
traram padrão de corrida para atuarem
com sucesso aqui e a vitória de qualquer
uma das duas seria surpresa.

Resultado da corrida

I" páreo — I mil 400 metros —grama —
1" Jody L. Corrêa 2" I lot Wind J.M. Silva
vencedor (5) 6,30 dupla inexata 8.50
placê (5) 2.70 (7) 1,40 exata (5-7) 15,30

Triexata (5-7-2) — CZ$ 5A.00 — Não
correu — Call Me King e Maestro Turbo
2* páreo— I mil MO metros — grama - 1"
Festival King J.M. Silva 2" Danilo Prínci-
pe J. Ricardo vencedor (4) 1,60 dupla
inexata 2,30 placê 94) 1,10(2) 1.20 exata
(4-2) 3,70 — Triexata (4-2-6) — C'ZS 4,00

Não correu — Self-Control páreoI mil metros —grama — 1" Ixie J.
Pessanha 2" Japan Light R. Rodrigues
vencedor ((>7) i .00 dupla inexata 13,-90
placê (7) 1.20 (6) 2,.SI) exata (7-6) 7,20 —
Triexata (7-6-2) — CZS 43,00 4"pareô —

I mil 400 metros —grama ¦ I" lbijaú J.
Pessanha 2° Ko-Ombo Jz Garcia vence-

dor (12) 3,40 dupla inexata 15.40 placê
(12) 2.00 (2) 2,20 exata (12-2) 30,70 —
Triexata (12-2-7) — CZS 3S.OO 5opáreo

1 mil 400 metros — grama — I"
Dismal J. Pessanha 2" Implicante A.
Machado Filho vencedor (9) 36,00 dupla
inexata 122,30 placê (9) 8,10 (2) 9,90
exata (9-20) 545.00 —Triexata (9-2-8) —
CZS 1 mil 167,00 6apáreo— / mil metros

grama — I" Tropical Speed C. Biten-
eurt 2'1 Dinncr Rodrigues Vencedor (I)
8,10 dupla inexata 40,60 placê (1) 5.50 (8)
1,80 exata (1-8) 90,00 — Triexata (1-8-
4)— CZS 257,00 — Não correu — Fron-
teiro 7° pareô — I mil 400 metros —
grama— I" Kherson A. Machado Filho
2" July Sun .1. Pessanha vencedor (10)
3,30 dupla inexata 12,50 placê (10) 1.80
(II) 2,50 exata (10-11) 24.20 — Triexata

(10-11-6) — CZS 40,00 — Não correu =-
Dcar Apple S" páreo — I mil 400 metrps

grama — I" Alpedo V. Gonçalves 2"
Herói do Sertão L..A. Alves vencedor (;?)
3,80 dupla inexata 122,50 placê (95) 2,60
(1) 10,20 exata (5-1) 481.00 - Triexaja
(5-1-3) - CZS 559.00 - Não correrapi

Dame Lark e Elesbão 9" pareô —ÇI
mil 200 metros — areia — I" Lady
Protector R. Freire 2° Renias li. Marinho
vencedor (4) 2,40 dupla inexata 3,00
placê (4) 1,70 (10) 1.30 exata (4-1) 4,80
10" páreo — I mil 100 metros — areia <—
1" Attermim L.S. Santos 2" Cainadao
A.P. Souza vencedor (1) 4.80 'dupla Me-
xata 2,90 placê (1) 3.50 (8) 1.30 exata (1-
8) 11.80 — Triexata (1-8-3) — CZS
161,00. :

D'Alba é a favorita I

Jardy, com J. Pessanha, é um dos azarões do páreo

Darnick está em boa forma
I" Páreo: Além de Darnick, destaque
absoluto, foi vista aprontando e agradou
a potranca Jitinga, dos Haras São José c
Expedictus, que fez 43s2 nos 700 metros
com grande mobilidade.
2" Páreo: — Iacopo, com Joelson Pessa-
nha, não precisou ser exigido nos traba-
lho de 1 mil 100 metros em lmin 13s
cravados terminando com sobras.
3" Páreo: I'm Nice foi o destaque nos
exercícios para este páreo. Montada porJuvenal Machado da Silva passou os 700
metros em 45s escassos, sempre fácil pelocentro da pista.
4" Páreo: Douto, montaria de Audálio
Machado, evidenciou perfeito estado no

exercício de 600 metros em 37s cravados,
muito poupado no percurso.
5" Páreo: Duquesa DVMba. favorita do
clássico, aprontou com o treinador Acfail
Oliveira, e fez 51s2 nos 800 metros sem-
pre muito fácil.
9° Páreo: Clis. montada por Gislene
Pianaro, aprontou muito bem os TO
metros em 43s cravados com açáo final
das melhores.
10" Páreo: Dereia voltou a impressionar
pela boa forma e sem ser exigida no
exercício abordou os 600 metros em JSs
cravados. Está cm grande forma e Vai dar
trabalho para perder este ultimo páreij.

DD
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Bogart viveu seu último papel em Trágica Farsa
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mais um

JORNAL DO BRASIL

Cinema mostrou em 56 o

que 
Maguila 

pode 
sofrer

Fernando Paulino Neto

.0 gigante sul-americano chega aos
I.stados Unidos onde os promotores es-
peram usar o appcal do exótico para
transformá-lo no desafiante ao título
mundial de boxe. Mas ninguém o conhe-
ce. É preciso fazer o público norte-
americano acreditar nele. limão, vale
tudo para divulgar o seu nome e cuidar
para que não perca lutas, senão, a disputa
pelo cinturão da categoria peso pesado
será impossível.

Mas quem c este campeão sul-
americano'.' A resposta parece fácil. Qua-
se ninguém hesitaria em dizer: "Magui-
Ia." Erradoj Ele é argentino, chama-se
Toro Moreno, "O Homem Selvagem dos
Andes", e apareceu no mundo do boxe
em 1956 no filme Trágica Fursa {Tlte
Hardcr Thcy Fali, Columbia Pictures), o
último da carreira de Ilumphrey Bogart,
precursor do gênero charmoso entedia-
do, novamente ia com Mickey Rourkc.

No filme. Toro Moreno (Mike Lane)
não luta nada. É um homem imenso que
pesa 140 quilos mas que, segundo Nick, o
promotor de lutas inescrupuloso, "tem a
coisa" para ganhar muito dinheiro. A
partir do momento que Toro chega a

* Nova Iorque, o filme começa a mostrár o
boxe como ele é — assim como o repre-
Sentante do promotor do atual campeão
mundial Mike Tyson, Juan Carlos Tapia,
o definiu: "não é um esporte, é um
negócio" — e para a "mercadoria" ren-
der os dividendos mais lucrativos não há

¦ barreiras.
. • . Ilumphrey Bogart, que teve que ser

dublado cm algumas cenas, pois o câncer
já lhe tomava a garganta, é Ed Williams,

o divulgador de Toro Moreno, Ele diz
que a primeira luta do argentino tem que
ser na Califórnia. "Lá eles apreciam essas
novidades" (a lula de Maguila será, pro-
vavelmcnte, em Los Angeles, Cali-
fórnia).

Mas é claro que o filme leva as coisas
ao extremo. Toro Moreno não ganhou
nenhuma luta que Nick não tivesse que
ter molhado a mão do adversário. Nem
uma linha publicada nos jornais poderia
ser considerada verdadeira. Até mesmo a
morte de um pugilista nas suas mãos (por
pura coincidência) é usada a seu favor.

Sem entrar nos méritos técnicos de
Maguila, a entrevista de Tapia mostra
que Mark Robson, o diretor do filme,
acertou na mosca. O representante de
Don King, o rei dos promotores, o lio-
mem que tem Tyson em suas mãos,
aconselha — e o consórcio Luqui, de
Lueiano do Valle, o homem que tem
Maguila, acata — que o lutador brasileiro
não lute em outro país para não correr o
risco de uma derrota para um desconheci-
do e sugere que a divulgação do nome de
Maguila seja feita mais tarde.

Toro Moreno termina com o queixo
quebrado, a cara amassada por um no-
caute no terceiro assalto contra o cam-
peão, leva um "calote" de seu promotor
que, depois de todas as contas, chega à
conclusão de que o "Homem Selvagem
dos Andes" tem direito a US$ 49,07, c é
obrigado a fugir do hospital direto para o
aeroporto, pois Nick já vendera seu con-
trato por US$ 85 mil a outro promotor.
Ele só arruma algum porque Bogart,
arrependido, dá-lhe a sua parte na transa-
ção: US$ 26 mil. Talvez a queda de
Maguila não seja tão dura assim.

Esportes domingo, 8/11/87 ? 1" caderno ? 29

Toque internacional

Transição

perigosa

O 
futebol italiano entrou nas copas do
calendário europeu com seis de seus

grandes clubes. Nas oitavas-de-final das
competições, essa presença já virou me-
tade, eliminada precisamente a banda
mais forte: estão despachados Nápoli,
Juvcntus e Milan. Poupa-se das lamenta-
ções o Nápoli, afinal mandado de volta à
sua baía pelo Real Madri, força histórica
do futebol mundial. Juvcntus e Milan
enfrentam a borrasca da irritação, humi-
lhantemente confinados cm suas podero-
sas cidades industriais (Turim c Milão)
por quase diletantes gregos do Panaitina-
cos c por espanhóis de segunda categoria
(no campo específico do futebol, natural-
mente) do Espanhol de Barcelona.

O que cm verdade livra o Nápoli da
ira da torcida e sua posição no campeona-
to do país: líder isolado, a caminho do bi.
Isso o absolve de qualquer pecado alem-
fronteiras, não fosse o título de campeão
nacional a aspiração maior dos tifosi de
qualquer país. Juvcntus c Milan, em
sexto c quinto lugares respectivamente,
este ano, no Campeonato Italiano, pa-
gam mais por esse fracasso local do que

_ por sua desventura no plano continental.
E as cobranças são maiores porque os
dois times se apresentaram de cara nova
no torneio italiano de 1987, deram uma
guinada, em relação ao figurino que os
vestiu nos anos anteriores. O Milan se
desfez do estilo britânico das mais rcccn-
tes temporadas, aposentando Hatley e
Wilkins e substituindo-os pelos holande-
ses Rudy Gullit e Marco van Basten. O
Juvcntus trocou a técnica refinada do
francês Platini pela agressividade desajei-
tada do gales Jan Rush.

A transição castiga os dois grandes
clubes. Por coincidência, eles são mode-
los de outra transição, aquela que nos
últimos anos cada vez mais entrega gran-
des clubes populares ao controle de cor-
porações industriais ou comerciais, os
chamados patrocinadores. O Juventus é a
cada ano mais o departamento de rela-
çoés públicas da Fiat de Agnelli, o Ford
dos italianos. E o Milan é agora quase
uma propriedade de Silvio Berlusconi, o
capo da TV privada italiana.

Moacyr Andrade

Dissidente
Em Seul, o tênis vai voltar

aos Jogos Olímpicos depois de
64 anos de ausência, com a
presença permitida de tenistas
assumidamente profissionais.
Alguns dos grandes jogadores
do circuito internacional pouco
ou nada se comovem com essa
abertura. Ivan Lendl, o tcheco
número 1 do ranking mundial,
já disse que lá não estará. Sua
compatriota Martina Navrati-
lova, hoje naturalizada norte-
americana, nacionalidade que
Lendl em breve adotará, foi
mais além: não se prestará a
disputar medalhas com "meni-
nas ávidas de prestígio".

Outras personalidades do
tênis não pensam assim. Uma
delas, também tcheca, é Hana
Mandlikova, a quarta jogadora
do ranking internacional. Em
entrevista ao jornal Rude Pra-
vo, de Praga, ela disse esta
semana que o seu maior sonho
é exatamente ganhar a meda-
lha de ouro das Olimpíadas. E
competindo pela Tcheco-
Eslováquia, embora esteja mo-
rando na Austrália, depois de
se haver casado com um tenista
australiano. Embora já esteja
inscrita em vários torneios no
ano que vem, ela garante que
sua principal preocupação nes-
sa temporada é a Olimpíada.

Bolas rápidas

O canadense Alex Baumann, duas
vezes recordista olímpico e mundial de
natação nas provas de 200 e 400 me-
tros, quatro estilos, recordes aliás já
batidos, acha que chegou a hora de
parar. Aos 23 anos, vai-se dedicar à
pescaria, uma antiga paixão, e à con-
clusão de seu curso de Ciências Políti-
cas, na Universidade de Toronto.

O futebol uruguaio, que acaba de
ganhar, com o Penarol, clube mais
popular do país e às vésperas de
comemorar o centenário de fundação,
mais uma vez a Copa Libertadores de
América, continua a se caracterizar
como o principal exportador de joga-
dores do continente. Mais de 100
jogadores uruguaios atuam no mo-
mento em clubes do exterior, muitos
na Espanha e na França, mas sobretu-
do na Argentina, onde estão mais de
50.

Declaração de Ivan Lendl, primeiro
tenista do mundo, altamente criticada
pelas feministas: "Se um tenista tem
filhos, descuida deles ou do tênis".
Lendl disse isso aparentemente para
justificar a ausência de filhos da sua
união, ainda não oficial, com a norte-
americana Samantha Frankel. Na rea-
lidade, o conceito seria uma farpa
atirada ao norte-americano John
McEnroe, pai de dois filhos, primeiro
do ranking nos tempos de solteiro.

VIAGEM A UM MUNDO FASCINANTE

CHINA, O IMPÉRIO DO CENTRO

Amanhã dez e vinte da noite, a Rede Manchete leva ao ar uma

série que vai encher seus olhos. China, o Império do Centro

vai mostrar a você tudo sobre este misterioso e surpreendente país.

Fique de olho nos cinco capítulos da melhor série de TV do ano.

"Por 
trás da máscara"

VIDEOFILMES

TYCOON 22:20H CANAL 6

AMANHÃ 1 -° Capítulo
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Flu^teme mais violencia do 
que 

desfalque^

vitriria para permanecer luta pelo Raf.Lc e Edvaldo e ordenar que eles

a prescnca de'scgurancas no gra- 
suspcnsSo automiStica. <.

de Washington c as jogadas respeito. Mas dcsta j
\ dc bola alta. Para o gol Ricardo Cruz vez vai dar Sao Paulo — disse Daryo

foi o escolhido. 
Pereira. ^

. unico rcsultado que intcrcssa ao Sao * Bernardo 
Eduarto ^ ^ 

MfS^t
- e atuar com tranquilidade que dd „ ''j1" Alberto Kmffim&itMi;

i- i Muller Bomerito \vEm®£K^I& t MWuE&te-' para vcnccr — disse o goleiro. lo ze Maria ^\|lH8i' Mr-Edvaldo Paulinho ^332|^|:
Sao Paulo — Um time ousado, T«onioo - enmho rtenioo - carbone 1|| «HHHk Hk I phabilidoso e veloz, 6 o cjue promete Local — Morumbi. Hordrio — irh. juiz — 

Alb (D) b 
' 'A Wnfimmm^,;,¦ waBmOm\ 

^^ \f/ h'

Sao Paulo — Ariovaldo dos Santos #

r_. 
-¦-._ 

'I. Brinquedo 
de crianga invade o campo Inter muda para

i ||| — 
~ ~ que venho procurando fazer com esquerda Edvaldo, que tinha muita S6 rCGVLCOTltrCir

' %" ";IK^' .., „ J| s»^K^m '' SAO paulo—Assim como Pe- vende na farmacia." Entre os mais habilidosos no exercf- COtTl fl VltOVlQ,
-U| ?^ji|': j |Af| 1<5, o tdcnico do Sao Paulo, Cilinho, Cilinho diz que se recorda do cio estao os craques Muller, Pita PORTO alegre — I'ela primeira

v»$Jlp- 
^ 

* * 

j^' Jjolinha 

fcita de meia. Segundo ele, "quando a garotada jogava ate com — No comedo eu apanhava da

^! 
^ » «&*¦ a bola grande, era ate brincadeira". essa habilidade para o futebol es- brinca Pita, considerado o jogador {j^Mg^meto^wj&j\ ft v%j |-;SKHran 0 tempo passou e, recentemente, ao trangeiro e se esqueceu como sc mais tecnico do Sao Paulo. tenia a primeira vitoria no segundo tur-

h|H99HH§ perccber que os jogadorcs do Sao controla uma bola no pe. Quero Muller diz que comegou a usar no. 0 Goidstern duasduvidas noataque.
Y# f ^ /,4 * 

*ii 
sfflS&sM Paulo tinham cada vez mais dificul- resgatar a habilidade do nosso novo sistema em 1985, "quando seu Enio escalou Nene e Norton na zaua.

f M# S.' 
'«'v ^ *7 •' . <>> t jflBBHi dade para controlar a bola de tama- craque" Cilinho entrou no clube". Depois Balalo no mcio-campoe Hcidcr na ponta

4* Ml» A ZM? #flj8BPC am nho oficial, Cilinho fez de seu brin- 0 preparador fisico do Sao Pau- disso, conta que o trabalho foi prati- direita. A m| campanha do Inter e air;
.2 quedo de crianqa importante instru- lo, Carlos Roberto Valente de Oli- camente interrompido, com a saida buida por Enio ao desinteresse. que con

I-. „ s* *• &, 4i-ii-.im- mento de trabalho: seus jogadores veira, o Bebeto, aprova o metodo de de Cilinho do Sao Paulo e o desinte- sidcra normal, dos jogadorcs depois de
agora trcinam 30 minutos por dia o Cilinho e diz que sao visfveis os resse de outros tecnicos (entre eles garantida a classifieaqao para as finais do

controle de pequeninas bolas de resultados. "Muitos jogadores nao Carlos Alberto Silva, da Selegao ampeon.uo rasi tiro

: ° -'V tenis. tinham bom controle de bola e agora Brasileira). "So com a volta de Cili-
-. * -.'.''>g'.: ¦ -X'-~X O metodo do treino com bolas mantem meia hora a bolinha no pe", nho, este ano, voltei a trabalharcom inter Goias

dc tenis foi criado pelo proprio Cili- conta Bebeto. Explica ainda que a bola de tenis" diz Muller. Outro n er

nho, quando era ainda treinador do metodo funciona em tres estdgios: craque no controle da bola, o arma- Tafrnrei Eduardo
XV deiau. Eteve tal aeeitaqao no "Primeiro, eles treinam 10 minutos dor Silas, diz que 

"este tipode treino Lul°Non°n oome*
^SBiSP^aF. futebol paulista que, hoje, diversos com a bolinha de tenis; depois mais rende muito mais do que sofisticados Ib^S^SS'l

clubes, entre os quais Palmeiras, 10 com outra bola, pouco maior metodos adotados por outros tecni- n°bSo f^u'SSs
~sr. "T"*tCorinthians e o Santos, tambem feita de borracha, e, depois, mais 10 cos" Silas relembra tambdm que oubeno co«ta p^hoim .

<¦ BgH ' *1 adotam'. Cilinho se sente orgulhoso minutos com a profissional que a, bom mesmo com a bolinha no pe era Amarildo j Carlos Alberto 3oixrvs
por inovar no futebol: "Eu sempre essa altura, ja parece de brinca- o centroavante Careca (vendido para PTil!iBi"ata twm-08 . •
fui adepto do futebol-arte. Para pra- deira" o Napoli, da Italia). "Ele foi catador Enio Andmdo ze muho

' 
$;<.? tica-lo, precisamos da habilidade do Entre os jogadores que mais pro- de bolas em partidas de tenis quando ;

jogador e, em alguns casos, da ima grediram com o novo sistema de era pequeno e arrasava nos treinos l^ul3l",*« "°r4rl°" 17h0r":l Jul"",
Muller se fez e se mantem craque com a bola ele tenis ginaqao do tecnico" diz ele "E isso Cilinho, Bebeto aponta o ponta- do Cilinho" mbbi^————————

- 'N. . X 
'

Rodney, a despedida de um idolo

SCUS SOIlhOS no Adapta^ao —Baixo, com pou- mo. Sao poucos os amigos que nao Z^**"co mais de lm70,68kg, vestindo ape- sejam do meio, com excegao de Ca- 
'•

motocross o lev am nas bermuda vermelha e bond da cau, com quem divide o apartamento, j
qqOTQ. 8. Eurooa mesma cor, certamente ele 6 outra perto do Parque, ou as cidades que WBrJS&i' :c & c c pessoa. Somente o forte sotaque, os visita quando nao h<i competigoes. ^ ^ 

' " '" J

Claudia Ramos fazem dizer coisas como "meu moto" Nao posso me descuidar. Procuro
ou 

"eu ser isso", e a pele muito clara, evitar ao maximo coisas que me fa- '* t ,, Brazuca

Amedida 
em que a temporada de alem do pomposo nome de Rodney zem mal, como comer came verme- compete

motocross chega ao fim, tam- Elwood Smith lembram o norte- lha, beber e dormir muito tarde. ,< } y i.
bem se aproxima o instante em que americano ti'mido e franzino que veio Nao e para menos que em um ano llfnF -IfTO ?' ' W&'l -'^RlSI ^m volta

publico brasileiro perdera um dos de Santa Fe, na California para correr pulou de 23° colocado no ranking - iSf
maiores idolos no momento, o cali- na Yamaha. Daqueles tempos aos mundial para o 15° tendo participado I 

'' s<2^ 
hoje e

forniano Rodney Smith, ou Brazuca, dias de hoje se passaram tres anos em tres provas do Campeonato Mun- se despedo
como ficou conhecido. Ele acaba de de brasileiro, ja incorporou gi'rias co- dial. Inclusive, uma corrida que pou- ^k*'> /acertar contrato verbal com a f&brica mo "o meu" ao vocabulario e o ar cos esquecerao aconteceu em Cam- depois
italiana Suzuki para correr o Mundial mulherengo, sem abandonar, no en- pos do Jordao, Sao Paulo, no Grande >^3"*. :'"-^llilrna Bahia
de 88, alem de algumas etapas do tanto, o senso de profissionalismo. Premio Brasil' de Motocross 250cc ^V'
Europeu como primeiro piloto da mesmo que o levara a correr a tempo- vdlido pela antepenultima etapa do MLb*
equipe. Sua partida esta prevista para rada de 1988 como piloto de fabnea Com excelente largada na * 2s&H| -M;Umeados de dezembro, apos participar de uma grande equipe p bateri ou a travar 5ela di 1 5 W ^ ^do fechamento do Campeonato Bra- - Espero que os bras.le.ros sai- ta com 0 fides Pekka Vehkonen SP * •' - "
sileiro, domingo em Volta Redonda, bam usar o quelhes ensinei, minha 0 belga Eric Geboers, acabando em 4 

'• i 
BP \ J;e no final do mes, na Bahia. tecnica e expenencia - comenta, L«;-k.v« m ¦!«

Mas nao foi somente o salario de apos pensar alguns instantes, comple- „nTVi„ s»nHr>'n nrimpim inrlnsivp w ¦' \ "tl^ .*#%"" 1
mais de 150 mil dolares (pelo menos ta: - Os pilotos brasileiros poderlam gunda, 

sendo o pnme.ro, inclusive, f } « ^^1 M| M
dez vezes mais do que ganhava como ser bem melhores do que sao, mas a competido pelos'lEstados Unidos 

1

chance de estourar no cenario" inter- Mesmo sendo o melhor piloto comj^;- amigos e onde eu morei nos liltimos 4 
* ^ / fl j a ^ 

^
proximo ano. A decisao* final, no vencido grande parte das corridas, Campeao brasileiro e paulista do -a^5S 

W' -* ^ 1 ^Pl
entanto^, ficou pendente desde^o mes nSo^de«:uida um^momen^to sequer^ ano passado, aldm^de vdrios^outrcts ^

Assim que terrninar o contrato volto cuidado com a alimentagao, fora os no final do mes, na I25cc. na Bahia. |

para o Brasil. onde fixarei residencia. treinos com moto, fazem parte da sua Atd a sua partida, pordm, 6 certo que •>„ 
' 

p . ^
Nao poderia desperdigar essa oportu- rotina. Desde que acorda ate a hora continuard a dar shows nas pistas hrasi- SZL.;. ;:*»*»<*«*'? v°'5 

'¦
nidade, ainda mais que, segundo os de dormir. nunca muito tarde. princi- leiras, e mostrar que nao entra em m ^ *, -' -*v' *; 

X'-'" 
*%"*.'* 

A
padroes internacionais. sou conside- palmente nas vesperas de corrida, sua corrida apenas para ser mais um ^/ fM |
rado novo, aos 23 anos. vida esta voltada para o motociclis- piloto. mas. sim. o melhor. 

^ 
:

WÊÊÈW&
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desfalques

Sáo Paulo Fluminense
Gilmar Ricardo CruzZé Toodoro DonlzotíAdilson VlcaDaryo Poroira RicardoNelalnho EduardoBernardo JandirRai Edson SouzaPita AlbertoMuller RomorltoLo Zé MariaEdvaldo PaulinhoTòonloo — Cilinho Téonloo — Carbone

Local — Morumbl. Horário — 17h. Juiz -
Cario» Séryio Ro— Martin» Alberto (D) substitui Assis e rejuvenesce o Fluminense, que não conta também com Paulo Vítor e Washington

São Paulo — Arlovaldo dos Santos
Inter muda para
se reencontrar

com a vitória
PORTO ALEGRE — Pela primeira

vez no Campeonato Brasileiro o técnico
Ènio Andrade pôde definir com dois dias
de antecedência o Internacional. No cole-
tivo de ontem, ele anunciou a escãlaçáo
para o jogo com o Goiás com mudanças
na zaga, meio-campo e ataque. O Inter
tenta a primeira vitória no segundo tnr-
no. O Goiás tem duas dúvidas no ataque.

Ênio escalou Nené e Norton na zaga.
Balaio no meio-campo e Heider na ponta
direita. A niá campanha do Inter é atri-
buída por Enio ao desinteresse, que con
sidera normal, dos jogadores depois de
garantida a classificação para as finais do
Campeonato Brasileiro

GoiásInter
Eduardo _ _ ,Valter
GomesRonaldo Castro jJorge BatataUidemarFag-undos jPériclesSabará •, 1
Carlos Alberto 3eixtvsMarquinhos •Tòonloo — »
Zé Mário

Taf farolLuís CarlosNortonNenè
Paulo RobertoNorbertoBalaio
Gilberto CostaHeiderAmarildoPaulo MataTòonloo —
Ênio Andrade

Müller se fez e se mantém craque com a bola de tênis
Loo&l — Beira Rio Horário— 17 horas Jul*
Josias Lopes Pereira

Raimundo Valentim

Rodney, a

Seus sonhos no

motocross o levam

agora à Europa

Cláudia Ramos
JSrazuca
compete
em Volta
Redonda
hoje e
se despede
depois
na Bahia

A 
medida em que a temporada de
motocross chega ao fim, tam-

bém se aproxima o instante em que o
público brasileiro perderá um dos
maiores ídolos no momento, o cali-
forniano Rodney Smith, ou Brazuca,
como ficou conhecido. Ele acaba de
acertar contrato verbal com a fábrica
italiana Suzuki para correr o Mundial
de 88, além de algumas etapas do
Europeu, como primeiro piloto da
equipe. Sua partida está prevista para
meados de dezembro, após participar
do fechamento do Campeonato Bra-
sileiro, domingo em Volta Redonda,
e no final do mês, na Bahia.

Mas não foi somente o salário de
mais de 150 mil dólares (pelo menos
dez vezes mais do que ganhava como
piloto da equipe Hollywood) que le-
vou Rodney a acertar a transferência.
Com uma carreira construída nos mí-
nimos detalhes, segundo ele, sua
chance de estourar no cenário inter-
nacional como piloto de ponta é no
próximo ano. A decisão final, no
entanto, ficou pendente desde o mês
passado, quando esteve na Itália para
ver moradia, salário entre outros de-
talhes, ainda com muitas dúvidas.

— Eu sou Brazuca e não deixarei
o país para sempre — disse ele —
Assim que terminar o contrato volto
para o Brasil, onde fixarei residência.
Não poderia desperdiçar essa oportu-
nidade, ainda mais que, segundo os
padrões internacionais, sou conside-
rado novo. aos 23 anos.

mmm*
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Botafogo joga tudo contra o Cormtians 
Jo&o saidanha

** Arl Comas A I *
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a diregao de Paulinho de^ Sul isto nao tem maiS^bimento. Eritao uma

dorcs que 
"estarao 

em"campo hoje nunca Maurlcio (de costas)e Vdgner refletem o otimismo e a disposigao com que o Botafogo vai a campo tcnha a Primeira Divisao ja basta de sobra? O

João Saldanha

BI

Botafogo 
joga 

tudo contra o Coríntians

Mais uma vez a esperança toma conta
da torcida do Botafogo, cjíie prometelotar o Maracanã no jogo de hoje, às 17
horas, com o Coríntians. li há razão para
esse entusiasmo: o time, que chegou a ser
considerado sem chances de classificação
no Campeonato Brasileiro após o empate
com o Atlético Mineiro, deu a volta por
cima e, ao vencer o Grêmio na segunda-
feira, voltou ao páreo.Para o Botafogo, só a vitória c bom
resultado, Um empate o distanciaria ain-
da mais dos líderes da chave — Corín-
tians, Atlético Mineiroe Bahia—, e uma
derrota será fatal. O Coríntians entra
mais tranqüilo c, a julgar pelas entrevis-
tas do técnico Formiga, adotará um cs-
queina cauteloso, voltado para o [empate.Mas não é só a classificação do Bota-
fogo que está cm jogo na partida dc hoje.
Tanto o atual presidente do clube, Alte-
mar Dutra de Castilho, quando o diretor
dc futebol, Emil Pinheiro, estão cons-
cientes de que a vitória nas eleições da
próxima quinta-feira está intimamente
ligada ao sucesso do time.

Cansado dc ver seus centroavantes
perderem gols fáceis, o técnico Zé Carlos
resolveu inovar: entra sem nenhum joga-
dor fixo na posição. Formou o meio-
campo com quatro jogadores — Carlos
Alberto, Mazolinha, Berg e Jéferson —,
com apenas Éder e Maurício no ataque.
No Coríntians. a esperança é o novato
Marcos Roberto, que desde que entrou
no time não pára dc marcar gols.

Seis anos — Coisas do futebol
brasileiro. Há exatamente seis anos Bota-
fogo e Coríntians não se enfrentam. A
última vez que isso aconteceu foi no dia
25 de janeiro de 1981. quando, ainda sob
a direção dc Paulinho de Almeida, o
Botafogo venceu por 3 a 1. No clube,
somente o médico Joaquim da Mata
lembrou-se do fato, enquanto seis joga-
dores que estarão em campo hoje nunca
tiveram o Coríntians como adversário.

Alguns deles, casos de Josimar e
Berg. com mais dc quatro anos no Bota-
fogo. acham estranho nunca terem tido o
Coríntians pela frente.

— Só a desorganização do futebol
brasileiro consegue essas coisas — disse
Berg.

Jéferson, Álvez, Maurício c Vander-
lei também estarão jogando pela primeira
vez contra o Coríntians.

Botafogo
Alvez

JosimarVáfçnerWilson GottardoVanderloi
CarloB AlbertoMazolinhaBerg-JefcraonMaurícioÉderTéonlooZé Carlos

Coríntians
Valdir Peres
EdsonMarceloDamaVladimir
Biro BiroJorginhoÉvertonMarcos RobertoEdmarJoão PauloTéoulooFormiga

Maurício (de costas) e Vágner refletem o otimismo e a disposição com que o Botafogo vai a campo

Edmar promete gol como protesto

Loo&l — Maracanã Horário — 17 horas Jui*— Gilson
Cordeiro

sâo paulo — O ponla-direita
Marcos Roberto é a única dúvida do
técnico Formiga, que quer escalar
para o jogo desta tarde com o Bota-
fogo a equipe que derrotou o Santa
Cruz no último sábado. Ele voltou a
sentir a contusão no tornozelo nos
primeiros minutos do treino de sexta-
feira e. se não puder jogar, o vctera-
no Eduardo, que joga mais recuado,
será escalado.

Em compensação, o artilheiro
Edmar está com escalaçüo assegura-
da e promete marcar o Gol radiação,
no Maracanã, em protesto contra o
uue qualifica de "descaso das autori-
tiades no caso do acidente com o
césio-137 em Goiânia, que já provo-
cou a morte de quatro pessoas.— O Vagner que se cuide. Ele
sabe que vai correr tanto ou mais

perigo do que o pessoal dc Goiânia
— ameaça Edmar, brincando com o
zagueiro que jogou com ele no Pai-
meiras.

O fato de jogar no Maracanã não
assusta o Coríntians, como mostra a
estatística do mcio-campo Biro-Biro:

E verdade que levamos três
goleadas do Flamengo e duas do
Vasco. Mas já vencemos também os
dois, mais o América e o Bangu, lá
no Rio. Com o Botafogo está tudo
igual nas contas. Não tem essa dc
favorito.

Se Marcos Roberto passar no tes-
te que fará esta manhã, será a primei-
ra vez que ele, e também o zagueiro-
central Marcelo atuarão no Mara-
canã.

O ataque é nossa proposta dc
jogo, mesmo lá no Maracanã, contra

um adversário respeitável e que vem
dc vitória importante como nós. Che-
gamos à liderança c não queremos
perdê-la —garante o técnico For-
miga.

. Além do duelo que Edmar pro-
mete com seu ex-companheiro Vag-
ncr para marcar o Gol radiação,
outro confronto muito comentado
esta semana no Parque,São Jorge é o
do lateral Edson com Éder. Durante
os treinamentos da Seleção Brasileira
para a Copa do México, ano passado,
Edson foi duramente atingido por
Éder, mas ele garante que já está
tudo esquecido.'

— Eu não guardo rancor. No
jogo, cada um tem que fazer a sua
parte, não interessa o que aconteceu
no passado.

maior
XX á anos e anos, quase1 diariamente, eu luto
por um campeonato brasi-
leiro dc grandes clubes,
com o fim das tais
çóes estaduais, que
veram seu momento
tórico. Atualmente aluu
mas delas
sentido. O dinheiro dila-
pidado e jogado fora cm
sedes faraônicas, regabo-
fes interestaduais, con-
gressos, calcinhas de ren-
da ou sem renda, o "jornalista" de delegação
(forma descarada de corromper uma boa par-cela de nossa classe), tudo isto me parece queestá na marca do pênalti. Mas não pensem que
já está tudo certo. Os Caixa D'Agua c suas
turmas não vão perder assim a "boca". Têm
advogados, rábulas dc roça, têm dinheiro do
governo e nosso, têm uma boa imprensa
enlatada, tem a completa ignorância da autori-
dade governamental, às vezes tem os veículos
de comunicação a seu lado. Então, com toda
esta munição, não vão perder assim a sopa
adquirida. É mais fácil acabar com os cartórios
do que com eles. Mas é lógico que ambos
acabarão. Quando? Não sei. Mas que acaba-
rào eu prometo.

Entretanto, creio que algumas delas po-
deriam servir de base para a nova organização
esportiva futebolística. Por exemplo, lá no
Grande Norte. Amazonas, Pará, Acre, Rorai-
ma, Rondônia (?), talvez seja útil formar uma
liga ou Federação para promover jogos inte-
restaduais c base do grande campeonato brasi-
leiro de clubes. Claro que no Rio Grande do
Sul isto não tem mais cabimento. Então uma
Federação só para explorar o Grêmio e o
Internacional? Ou em Minas? Ou na Bahia?
Para quê? Se a Liga Maior ou o nome que
tenha a Primeira Divisão já basta de sobra? O
importante é chamar um técnico para bolar a
disputa do "sobe e desce". As bases da
Primeira Divisão poderiam ser formadas por
ligas ou clubes (?). A organização clássica, a
de 1916, com federações como base, já se
tornou obsoleta, entrave e até causa principal
do declínio do nosso futebol. Trata-se de
formar a primeira e a segunda divisões profis-
sionais de clubes diretamente ligadas à Liga
Maior. A terceira divisão pode ser profissio-
nal, profissionalizante ou amadora, não im-
porta.

O Brasil, se quiser recuperar a curto
prazo sua posição no cenário mundial, que
trate de se mexer. Que faça como os outros
países fizeram. Não há mistério. Basta se
formar organizações esportivas. Mais nada. A
primeira e segunda divisões na base dc clubes
diretamente filiados à Liga Maior. Daí em
diante uma base de clubes ou entidades. Nosso
país é um continente. E evidente que o
regulamento básico tem de ter como ponto de
partida o resultado do jogo no campo. Assim,
qualquer clube pode ser da Primeira.

Uma torcida entre a esperança e a saudade

Como olhar para
o futuro com os

olhos do passado
Cláudio Arreguy

Supersticioso, 
nostálgico, espe-

rançoso, precipitado e místico é
esse sofredor fiel que deixa o Maraca-
nã desiludido numa quarta-feira, ju-
rando que não voltará, e reaparece no
mesmo local no domingo com a in-
confundível camisa preta e branca e o
velho grito na garganta. Um grito de
memória curta, esquecimento rápido,
mas de paixão eterna: "Fogo."

Que ser botafoguense é, antes de
tudo, aderir à superstição todos sa-
bem desde os tempos de Carlito Ro-
cha e do cãozinho Biriba. Se não, que
outro motivo teria levado a diretoria,
após insistentes e desesperados ape-
los, a voltar atrás na decisão de modi-
ficar a manga da camisa tradicional?
Ela voltou a ser listrada.

Ser Botafogo é insistir. E julgar
sempre que os insucessos termina-
ram, a má fase passou e os títulos
voltarão. Os títulos não voltam, mas a
torcida sim. Está lá no jogo seguinte:
esperançosa, como se nada de ruim
houvesse acontecido. O botafoguense
não dá o braço a torcer, ainda tem

"Eu me pareço muito com o Botafogo.
Nos momentos decisivos costumo fazer gol
contra. Mas, mesmo assim, vou em frente."

(Paulo Mendes Campos,escritor)
"O torcedor botafoguense é o protótipo

do Brasil. Vive só na esperança. Sempre
acha que no ano que vem vai dar. A gente sai
do Maracanã dizendo que não volta e no
jogo seguinte está lá dc novo."
(Guilherme Rodrigues,estudante de Eco-

nomia)
"Quando vi pela primeira vez a camisa

pruia e branca me apaixonei. Além dos meus
sofrimentos naturais, como ter visto um
ataque fcorri Cremílson, Tuca e Puruca, ainda
vejo a despersonalização da camisa, com
aquela manga parecendo que o jogador ges-sou o braço. Vendo a camisa tradicional do
Bolafogo, parece que alguma coisa vai desa-
brochar, que os espíritos do passado irão
ressurgir."

(Régis Cardoso,diretor de tevê)
"Nós que. por atavismof teimosia ou

simplesmente por excesso de caráter, comi-
nuamos torcendo pelo Botafogo, nos per-
guntamos: até quando purgaremos nossos
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trunfos para jogar nas discussões de
esquina.

Afinal, náo era do Botafogo a
base da Seleção Brasileira bicampeã
mundial? Coincidência ou não, não é
menos verdade que a escassez de
títulos do Botafogo é contemporânea
da conquista do tricampeonato no

México pela Seleção
Brasileira. Conquista
essa que teve em Jair-
zinho o principal arti-
lheiro. Jairzinho, cami-

sa 10 do Botafogo.
As estatísticas registram que a

torcida do Botafogo é menor do que
as de Flamengo, Vasco e Fluminense.
Mas em campo não costuma ser as-
sim. Se o time ganha o jogo anterior,
então, leva uma multidão para o
Maracanã, nos clássicos de domingo.
Num sábado recente, pelo menos 50
mil botafoguenses assistiram à derro-
ta para o Flamengo. Hoje tem o
Coríntians. E o Botafogo vem de
grande triunfo sobre o Grêmio no
Sul.

Na imprensa tal estatística não
existe. Basta lembrar que quase todos
os principais colunistas esportivos do
Rio são botafoguenses. João Salda-
nha não só é torcedor como foi técni-
co campeão estadual de 1957 pelo
Botafogo.

0 que é ser botafoguense
pecados e expiaremos nossas culpas, à espera
de um título? Que do alto de sua infinita
clemência o Divino Protetor dos Campeona-
tos se compadeça desta agonia c atenda os
nossos mais profundos anseios na sempre
renovada esperança de que, em breve, bota-
foguense deixe de ser sinônimo de sofredor."

(Fernando Sabino,escritor)
"O botafoguense e aquele homem apai-

xonado pela mulher que sempre o trai."
(Jerônimo Machado,produtor artístico)

"É uma coisa associada ao país. Essa
volta do Botafogo não se relacionaria com
eleições diretas para Presidente da Repúbli-
ca, por exemplo? Hoje existe um clima de
volta por aí. Um clima de humildade. Não
deixa de ser sofrimento, mas é um clima."

(Marco Altberg, cineasta)
"É um amor especial. Faz parte de

minha vida, a ponto de, num sonho, outro
dia, eu ter ouvido o hino do Botafogo e ter
ficado emocionado. Dei um pontapé 110 meu
diploma de Direito para ser jornalista espor-
tivo e ficar um pouquinho mais próximo do
Botafogo."

(Luís Roberto Porto jornalista)

'Esse time só me dá alegria. E torcer
pelo bom futebol brasileiro, pela paixão. E
bom saber que nossa alegria não exige resul-
tados imediatos. Quando me casei fui logo
avisando paraminlia mulher: pode contar
comigo para tudo, menos em dia de jogo do
Botafogo."

(Stepan Nercessian, ator)
"Tive a felicidade de conhecer os dias

gloriosos do Botafogo. A Seleção Brasileira
era o Botafogo de amarelo. Minha memória
ainda guarda aqueles tempos, embora o
crédito já esteja acabando. Ser botafoguense
é preservar um belo passado. Só não sei se
tem futuro."

(Caca Diegues, cineasta)
"No fundo, todo torcedor é botafoguen-

se. Nossa alegria na arquibancada, aplaudiu-
do o time até na derrota, se ele jogou bem
contagia os outros torcedores. Eles se identi-
ficam com a nossa alegria."
(Maurício Palhares, estudante de Jorna-

lismo)
"Não são os jogadores, mas a camisa é

que é idolatrada pelos torcedores, Indepen-
dente de quem estiver em campo, e o nome

E o botafoguense João é um dos
mais ardentes defensores da tese de
que o insucesso do Botafogo se liga
intimamente ao próprio período sem
títulos do futebol brasileiro. Há os
que extrapolam e acham que o Bota-
logo é o reflexo dos tempos da dita-
dura, a opressão do povo, a carestia."Ser Botafogo é como...": assim
começam com freqüência as análises
sobre o que é ser botafoguense. Até o
Coríntians (o preto e branco será
coincidência?) entra nas compara-
çóes. O Coríntians ficou 23 anos sem
um título. E o Botafogo vai entrar no
20° ano. Faltarão mais três?

Para o botafoguense, não. Ano
que vem o jejum termina. Só que esse
ano que vem nunca chega. Mas a
torcida, esperançosa, não arreda pé.
E se aglomera à primeira vitória. Se é
contra o Flamengo, então...

Esta tarde, nas arquibancadas e
gerais do Maracanã, a torcida do
Botafogo será mais esperançosa do
que nunca. Contra o Coríntians — o
próprio — ela vai em peso. Se preci-
pitada ou não, só se saberá depois.
Mas cada vez mais nostálgica, supers-
ticiosa e mística. Agora, devem pen-
sar os botafoguenses, a coisa vai.
Será? Não tem tanta importância. No
outro jogo a torcida está lá de novo.
Gritando na mesma intensidade:"Fogo!".

do time que é aplaudido. Essa torcida é um
verdadeiro exemplo, no sentido real da pa-
lavra."

(Carlos Lugones,estudante de Direito)
"Um fenômeno só comparável ao que

aconteceu em São Paulo, com o Coríntians.
À medida que o tempo passa e o time não
ganha títulos, a torcida aumenta mais, con-
trariando todas as expectativas. A história do
futebol brasileiro está diretamente ligada ao
Botafogo."
(Pedro Henrique,estudante de Publicidade

e produtor de vídeos)
"A torcida do Botafogo se contenla com

pouco. Qualquer jogada ela aplaude. A
palavra-chave para defini-la é: fanática."
(Rogério Marques,estudante de Publiclda-
dee Educação Físicae professor deginás-

tica)
"A relação do time do Botafogo com o

torcedor é como de uma mulher com seu
pretendente: quanto mais ela o despreza,
mais ele fica apaixonado."
(Alexandre Saleh.estudanteeprofessorde
Educação Física)

Futebol do japonês

Kasu faz brasileiro

arregalar os olhos

Alberto Vilanova

MACEIÓ — Ele recebe a bola em profundidade, domi-
na-a com habilidade, faz firula na frente do marcador, passa o
pé sobre a bola, dá meia-volta, toca para o companheiro que
passa às suas costas. "É demais", festeja o narrador esportivo
Arivaldo Maia.

O objeto de sua admiração tem 20 anos l,63m, o perfil
exato de um ponta que deixa o lateral como "João". Tem a
malícia do jogador brasileiro, só que nasceu cm Tóquio, em
1967, e fala um português arrastado com sotaque japonês. Seu
nome é Kasuokmihura, ou Knsu para facilitar a pronúncia do
pessoal da imprensa e dos fãs que o cercam curiosos, como se
ali estivessem vendo um jogador de futebol extraterreno.

Mas Kasu não veio para ficar. Faz um estágio, à custa do
pai, Mihura, um capitalista instalado cm Tóquio no ramo
esportivo e que o presidente do Clube de Regatas Brasil —
CRB — onde joga o japonês, conheceu em São Paulo. No
início, só quem acreditava no japonês era o presidente
Valdemar Correia, que o apresentou primeiro à imprensa.
Nesse primeiro contato. Kasu deu demonstrações de verdadei-
ro malabarismo com a bola.

Valdemar contratou Kasu por três meses. Como também
é dono do Jangada Praia Hotel, reservou um quarto para o
jogador cumprir seu estágio 110 futebol brasileiro. Kasu está
no Brasil há dois anos e já treinou no XV de Jaú. de São
Paulo, e no Matsubara. do Paraná. Para completar o estágio,
anunciou que voltará ao XV de Jaú. onde começou.

Zico OU Maradona — Seu objetivo é jogar na
Seleção do Japão, num projeto arquitetado por seu pai para
transformá-lo numa espécie de Zico ou Maradona dos japo-
neses.

Meu pai ser muito exigente. Ele fala mais. mais,
mais. Nunca fala bom, bom, bom. Só fala mais, mais conta
Kasu, no seu português com sotaque japonês,

Ele é a maior sensação do futebol alagoano, no momen-
to, e graças a ele o CRB, que está na divisão inferior da Copa
União, consegue levar mais torcedor ao campo que seu rival, o
CSA, que está na Copa com Portuguesa de Desportos, Bangu,
Atlético Goianense e outros.

Kasu recebe CZ$ 15 mil por mês do CRB e só com o
aluguel de um bugre gasta CZ$ 25 mil. Na folga, coloca uma
tanga preta e sai desfilando pelas avenidas de beira-mar.

Quer voltar para o Japão e somente uma coisa poderia
fixá-lo 110 Brasil:

O Flamengo. Jogar Flamengo, queria sim — responde
sem hesitar.

Esse amor tem uma explicação: quando o Flamengo
conquistou o Campeonato Mundial de Clubes, derrotando o
Liverpool, em Tóquio, por 3 a 1. Kasu tinha 15 anos e assistiu
à exibição de Zico. Júnior. Tita e outros.

Bom, Flamengo — diz. fazendo sinal com o polegar
para cima.

Q pai de Kasu tem razão de ser exigente. Seu projeto é
transformar o filho num ídolo do novo futebol japonês. 110
qual ele aposta e até investe. Mihura vem a Maceió pelo
menos duas vezes por mês, com a mulher e a filha, saber se
está faltando alguma coisa ao filho e servindo de crítico que
nunca lhe diz "Bom", como ele mesmo reclama.

O pai de Kasu planejou o estágio em regiões diferentes
do país, como se quisesse ver primeiro os pequenos. Se foi um
teste, valeu: Kasu ressuscitou a torcida do CRB, que voltou a
aplaudir o time.
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A liga mafor
XX (1 anos c a nos, quase ifiliLiJt* diariamcntc, eu luto
por um campconato brasi- ^ ' 
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Iciro dc grandes clubcs, *0 \
com o fim das tais fedefa- re t

vcr'am' seu momento his- f? ,
trtrico. Atualmcnte algu- \\\ ^mas dclas nao torn mais U '
sentido. O dinhciro dila- V /HtX' ' 7
pidado e jogado fora cm vik. '^jJ-
sedes faraonicas, regabo-
fes intcrcstaduais, con- •W&Sr'
grcssos, calcinhas de rcn- '
da ou scm renda, o "jornalista" dc delegagao
(forma descarada dc corromper uma boa par-ccla dc nossa classc), tudo isto mc parcce quecstS na marca do penalti. Mas naopensem que
j.1 esta tudo certo. Os Caixa D'Agua c suas
turmas nao vao pcrdcr assim a "boca". Tem
advogados, rabulas dc ro^a, tem dinhciro do
governo e nosso, tem uma boa imprensa
enlatada, tem a completa ignorancia da autori-
dadc governamcntal, as vczcs tern os vci'culos
de comunicaqao a scu lado. Entao, com toda
esta munigao, nao vao pcrdcr assim a sopa
adquirida. E mais facil acabarcom os cartorios
do que com eles. Mas c logico que ambos
acabarao. Ouando? Nao sci. Mas que acaba-
riio cu prometo.

Entretanto, creio que algumas delas po-
dcriam scrvir dc base para a nova organizaqao
esportiva futebolistica. Por exemplo, la no
Grande Norte. Amazonas, Para, Acre, Rorai-
ma, Rondonia (?), talvez scja litil formar uma
liga ou Fcdcra?ao para promover jogos intc¬
rcstaduais c base do grande campconato brasi¬
leiro de clubcs. Claro que no Rio Grande do
Sul isto nao tem mais cabimcnto. Entao uma
Federaqao so para cxplorar o Gremio c o
Intcrnacional? Ou em Minas? Ou na Bahia?
Para que? Se a Liga Maior ou o nome que
tcnha a Primeira Divisao ja basta de sobra? O
importante 6 chamar um tecnico para bolar a
disputa do "sobe e desce". As bases da
Primeira Divisao poderiam ser formadas por
ligas ou clubes (?). A organizaqao classica, a
de 1916, com federates como base, ja se
tornou obsoleta, entravc c ate causa principal
do dcclinio do nosso futebol. Trata-sc de
formar a primeira e a scgunda divisoes profis-
sionais dc clubcs diretamcnte ligadas a Liga
Maior. A terccira divisao pode ser profissio-
nal, profissionalizante ou amadora, niio im-
porta.

O Brasil, sc quiser recuperar a curto
prazo sua posicao no cenario mundial, que
tratc dc se mcxcr. Que faya como os outros
pai'ses fizeram. Nao ha misterio. Basta sc
formar organizagoes esportivas. Mais nada. A
primeira e segunda divisoes na base de clubes
dirctamente filiados a Liga Maior. Dai cm
diante uma base de clubcs ou entidades. Nosso
pais 6 um continente. E evidente que o
rcgulamento basico tem de ter como ponto de
partida o resultado do jogo no campo. Assim,
qualquer clube pode ser da Primeira.
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Renato (D) desceu para ajudar Edinho na defesa, fez o primeiro gole ameaqou sempre a area do Palmeiras
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0 Bom começo do seu Final de Ano

BATERIA DELCO
Para Monza gasolina, exceto ar condicionado,
Fiat e VW, todos a gasolinaBASE DE TROCA

2.399, a vista

JOGO DE BANCOS RECLINAVEIS
PROCAR 76 |
Com encosto alto. Para todos os veículos nacionais.

TOCA-FITAS MOTORADIO "FALCAO"
Com rádio OM/OC/FM stereo, 50 watts.

7.490, a vista

6.990, a vista

CECIZINHA FIORI 20

5.900,1

4a rodada
Sexta-feira

Santos x Vasco
Ontem

Flamengo x Palmeiras
Grêmio x Bahia

Hoje
Botafogo x Coríntians — Maracanã, 17h

São Paulo x Fluminense — Morumbi, 17h
Atlético Santa Cruz — Mineirâo, 17h
Coritiba x Cruzeiro — Curitiba, 17h

Inter x Goiás — Beira-Ftio, 17h

é líder isolado comFia

A torcida do FlanfSngo sau-
dou com alegria a entrada de
Zieo em campo c foi à euforia
quando Aílton marcou o scgun-
do gol da vitória de 2 a 0 sobre o
Palmeiras, ontem no Maracanã.
O Flamengo, pelo menos por 24
horas, é lider isolado do Grupo
A, e se firmou como um dos mais
fortes candidatos à classificação
para o turno final do Canípcona-
to Brasileiro.

O primeiro tempo foi dispu-
tado em ritmo lento, embora a
expectativa se concentrasse em
Zieo, que parecia se poupar.
Mostrava seu talento, no entan-
to, cm lançamentos precisos,
desfeitos, porém pela bem colo-
cada defesa do Palmeiras. Os
times pouco arriscaram c o Fia-
mengo só chegou à vitória quan-
do ousou — e brilhou — no
segundo tempo.

Os goleiros, que praticamen-
te não foram exigidos no primei-
ro tempo, no segundo, principal-
mente Zetti, tiveram intenso tra-

balho, Logo aos 14 minutos, Re-
nato marcou o primeiro gol, após
jogada entre Zieo c Leandro, O
Flamengo continuou a pressionar
e. aos 24 minutos, Aílton aumen-
tou para 2 a 0, em jogada que
teve também a participação de
Zieo.

Zieo deixou o campo aos 35
minutos do segundo tempo, co-
mo havia combinado com o mé-
dico, e Leandro saiu contundido
no joelho.

A renda foi de CZ$ 2 milhões
953 mil 190, com 31 mil 978
pagantes. O juiz foi Nci Andrade
Nunes Maia, auxiliado por Jaime
Santos c Manoel Matos. Os ti-
mes jogaram assim: Flamengo —
Zé Carlos, Jorginho, Leandro
(Zé Carlos II), Edinho e Lconar-
do; Andrade, Aílton e Zieo (He-
nágio); Renato, Bebeto e Zinho.
Palmeiras — Zetti, Ditinho, Ne-
nê, Márcio c Gérson Caçapa;
Lino, Célso c Edu (Júnior); Ta-
to, Bizu e Mauro (Ditinho
Souza).

Está tudo favorável

ao Atlético para se

firmar na liderança
BELO HORIZONTE — Único time ainda in-

victo no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro é
o maior favorito da quarta rodada da competição.
Enfrenta o Santa Cruz, equipe de pior campanha no
Grupo A, hoje, às 17h, no Mineirâo, pensando em
manter a liderança da sua chave. Pela 12" vez
consecutiva, o técnico Telê Santana poderá escalar os
mesmos jogadores que vêm começando as partidas, o
que aumenta o favoritismo.

Telê procurou conscientizar seus jogadores, du-
rante a semana, sobre a necessidade de manter a
humildade e a disposição. Ele não quer que o Atlético
menospreze o adversário. Lembrou que náo existe
jogo fácil neste campeonato e ressaltou o fato de
todos os times quererem derrotar o Atlético para
acabar com sua invencibilidade.

O goleiro João Leite, que teve uma lombalgia, já
se recuperou e está confirmado na equipe. Telê
decidiu também manter o meia Marquinhos, que tem
sido substituído em todos os jogos, mas agradou nos
coletivos da semana. O centroavante Ivo fica como
opção no banco de reservas.

No Santa Cruz, o técnico Abel anunciou que o time
vai jogar fechado,
procurando sur-
preender o Atlético
nos contra-ataques,
através da velocida-
de do ponta-dircita
Edson e do cen-
troavante Dadinho.
Até agora, o time
não conseguiu ne-

ATLETICO SANTA CRUZ
Joao Leite BiriguiChiquinho OrlandoBatista IvaLuisinho AlexandrePaulo Roberto LottiEder Lopes Ze do CarmoVander Luis RinaldoMarquinhos AtaideS6rgio Araujo EdsonRenato DadinhoMarquinho GHson GenioT6cnico: T6onico:

Tele Santana Abel
nhuina vitória fora ^ Mineirâo. Horário 17 horas Juta

Ulisses Tavares da Silva.
de seu campo.

Campeonato Brasileiro

0 JEITO DO fÜUE. 0 TRAGO DO LAN.
JOHNAI, ün IIHAS1L (HUMOR IMO JB

um tempo de brilho
Ari finmna

Grêmio vence Bahia

e se sente líder

por pouco 
tempo

PORTO ALEGRE— Mesmo sem realizar grande parti-
da, o Grêmio recuperou-se da derrota para o Botafo-
go e conseguiu sua primeira vitória no segundo turno,
ao derrotar o Bahia por 2 a 0 (gols de Amaral e
Cuca), no Estádio Olímpico. A vitória levou o
Grêmio da penúltima colocação no grupo A para a
liderança com quatro pontos ganhos, ao lado de
Bahia, Corintians e Atlético Mineiro. No entanto, a
liderança do Grêmio não durou mais de poucos
minutos. No Maracanã, o Flamengo derrotou o
Palmeiras e ficou isolado na frente.

O técnico Paulinho de Almeida deve estar
arrependido de ter armado o Bahia sem centroavante
e com cinco jogadores no meio-campo. O time
demostrou-se desentrosado. A defesa, em conseqüên-
cia da desorganização do meio-campo, esteve péssi-
ma. Disso se aproveitou o Grêmio que, com jogadas
pelas pontas, chegou à vitória ainda no primeiro
tempo. O primeiro gol surgiu aos 12 minutos: Fernan-
do foi lançado, chegou à linha de fundo e cruzou para
Amaral marcar de cabeça. Cuca fez o segundo, aos
32, após falha de Rogério.

O juiz foi Arnaldo César Coelho. O Grêmio
venceu com Mazaropi, Alfinete, Luis Eduardo, Hen-
rique e Casemiro (China); Amaral, Cuca e Bonami-
go; Cristóvão, Valdo e Fernando(Darcy). O Bahia
com Rogério, Zanata, Claudir, Edson(Pereira) e
Edinho; Serginho(Hélio), Salles, Gil, Bobó, Lulinha
e Edu. Renda — CZS 846 mil 850,00 Público—7 mil
828 pagantes.
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Renato (D) desceu para ajudar Edinho nadefesa, fez o primeiro gol e ameagou sempre a area do Palmeiras
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Renato (D) desceu para ajudar Edinho na defesa rez o primeiro gol e ameaçou sempre a área do Palmeiras
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TOCA-FITAS MOTORÁD.O "FALCÃO!
Com rádio OM/OC/FM stereo, 50 watts.

Balanceamento
de rocias

HM HERMES MACEDOil" / ¦ tQqno wuworAO du»à«MÒ

e se sente líder

por pouco 
tempo

PORTO ALEGRE— Mesmo sem realizar grande parti-
da, o Grêmio recuperou-se da derrota para o Botafo-
go e conseguiu sua primeira vitória no segundo turno,
ao derrotar o Bahia por 2 a 0 (gols de Amaral e
Cuca), no Estádio Olímpico. A vitória levou o
Grêmio da penúltima colocação no grupo A para a
liderança com quatro pontos ganhos, ao lado de
Bahia, Corintians e Atlético Mineiro. No entanto, a
liderança do Grêmio não durou mais de poucos
minutos. No Maracanã, o Flamengo derrotou o
Palmeiras e ficou isolado na frente.

O técnico Paulinho de Almeida deve estar
arrependido de ter armado o Bahia sem centroavante
e com cinco jogadores no meio-campo. O time
demostrou-se desentrosado. A defesa, em conseqüên-
cia da desorganização do meio-campo, esteve péssi-
ma. Disso se aproveitou o Grêmio que, com jogadas
pelas pontas, chegou à vitória ainda no primeiro
tempo. O primeiro gol surgiu aos 12 minutos: Fernan-
do foi lançado, chegou à linha de fundo e cruzou para
Amaral marcar de cabeça. Cuca fez o segundo, aos
32, após falha de Rogério.

O juiz foi Arnaldo César Coelho. O Grêmio
venceu com Mazaropi, Alfinete, Luis Eduardo, Hen-
rique e Casemiro (China); Amaral, Cuca e Bonami-
go; Cristóvão, Valdo e Fernando(Darcy). O Bahia
com Rogério, Zanata, Claudir, Edson(Pereira) e
Edinho; Serginho(Hélio), Salles, Gil, Bobó, Lulinha
e Edu. Renda — CZ$ 846 mil 850,00 Público— 7 mil
828 pagantes.

Está tudo favorável

ao Atlético 
para se

firmar na liderança
BELO HORIZONTE — Único time ainda in-

victo no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro é
o maior favorito da quarta rodada da competição.
Enfrenta o Santa Cruz, equipe de pior campanha no
Grupo A, hoje, às 17h, no Mineirão, pensando em
manter a liderança da sua chave. Pela 12'' vez
consecutiva, o técnico Telê Santana poderá escalar os
mesmos jogadores que vêm começando as partidas, o
que aumenta o favoritismo.

Telê procurou conscientizar seus jogadores, du-
rante a semana, sobre a necessidade de manter a
humildade e a disposição. Ele não quer que o Atlético
menospreze o adversário. Lembrou que não existe
jogo fácil neste campeonato e ressaltou o fato de
todos os times quererem derrotar o Atlético para
acabar com sua invencibilidade.

O goleiro João Leite, que teve uma lombalgia, jáse recuperou e está confirmado na equipe. Telê
decidiu também manter o meia Marquinhos, que tem
sido substituído cm todos os jogos, mas agradou nos
coletivos da semana. O centroavante Ivo fica como
opção no banco de reservas.

No Santa Cruz, o técnico Abel anunciou que o time
vai jogar fechado,
procurando sur-
preender o Atlético
nos contra-ataques,
através da velocida-
de do ponta-direita
Edson e do cen-
troavante Dadinho.
Até agora, o time
não conseguiu ne-

ATLETICO SANTA CRUZ
Joao Leite Birig-uiChiquinho OrlandoBatista IvaLuisinho AlexandrePaulo Roberto LottiEder Lopes Z6 do CarmoV&nder Luis RinaldoMarquinhos AtaideS6r£io Araiijo fidsonRenato DadinhoMarquinho Gllson GenioT6onloo: TfrcniooTele Santana Abel

nhuma vitóriü foru Looal: Mineirão. Horário: 17 horas. Jui*
Ulisses Tavares da Silvade seu campo. ¦

Campeonato Brasileiro

4a rodada
Sexta-feira

Santos 0x0 Vasco
Ontem

Flamengo 2x0 Palmeiras
Grêmio 2x0 Bahia

Amanhã
Botafogo x Corintians—Maracanã, 17h

São Paulo x Fluminense—Morumbi, 17h
Atlético x Santa Cruz—Mineirão, 17h
Coritiba x Cruzeiro — Curitiba, 17h

Inter x Goiás — Beira Rio, 17h
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7.490, a vista

Grêmio vence Bahia

Fia é líder isolado com um tempo de brilho
Á tnmrln <ln KhimiMUin c;iii- Ivilhn I min «me 1.1 mimifnc !?<»_ inia»iiii»i.^»ií»nn-i«a.i.«.i..» AlLQ.Q'I]Íí'.>.A torcida ilo riamengo san-

dou com alegria a entrada de
Zico cm campo e foi ít euforia
Quando Aílton marcou o sogun-
do gol da vitória de 2 a 0 sobre o
Palmeiras, ontem no Maracanã.
O Flamengo, pelo menos por 24
horas, c lider isolado do Grupo
A, e se firmou como um dos mais
fortes candidatos à classificação
para o turno final do Campeona-
to Brasileiro.

O primeiro tempo foi dispu-
tado em ritmo lento, embora a
expectativa se concentrasse cm
Zico, que parecia se poupar.
Mostrava seu talento, no entan-
to, em lançamentos precisos,
desfeitos, porém pela bem colo-
cada defesa do Palmeiras. Os
times pouco arriscaram e o Fia-
mengo só chegou à vitória quan-
do ousou — e brilhou — no
segundo tempo.

Os goleiros, que praticàmen-
te não foram exigidos no primei-ro tempo, no segundo, principal-
mente Zetti, tiveram intenso tra-

balho. Leigo aos 14 minutos, Re
nafo marcou o primeiro gol, após
jogada entre Zico e Leandro. O
Flamengo continuou a pressionar
c, aos 24 minutos, Aílton aumen-
tou para 2 a 0, cm jogada que
teve lambem a participação de
Zico.

Zico deixou o campo aos 35
minutos do segundo tempo, co-
mo havia combinado com o mé-
dico, c Leandro saiu contundido
no joelho.

A renda foi de CZ$ 2 milhões
953 mil 190, com 31 mil' 978
pagantes. O juiz foi Nci Andrade
Nunes Maiaf auxiliado por Jaime
Santos e Manoel Matos. Os ti-
mes jogaram assim: Flamengo —
Zé Carlos, Jorginho, Leandro
(Zé Carlos II), Edinho e Leonar-
do; Andrade, Aílton e Zico (He-
nágio); Renato, Bebeto e Zinho.
Palmeiras — Zctti, Ditinho, Ne-
nê, Márcio e Gérson Caçapa;
Lino, Célso e Edu (Júnior); Ta-
to, Bizu e Mauro (Ditinho
Souza).
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de direção

MOTOCOMPRESSOR DE AR
SCHULZ I
Com 3,6 PCM e tanque de 60 litros.

17.900, a vista
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processo e irreversivel. Se nao for 1

conosco, com quern sera? Se nao for \

!?®l|| historia, a Uniao Sovietica, com seus
l^Jr atuais esforgos de abertura, reestrutura-

gao e democratizagao, apresenta-se aos $\
olhos do mundo como o simbolo maior de uma
Utopia a procura de si mesma. Depois dos gigan-
tescos massacres de Stalin em suas proprias i'
hostes, depois das invasoes nos paises vizinhos, Wi.' Y%
depois das promessas falidas de Kruschev de {*]'*>>-*$•£-&-'
alcangar a curto prazo o nivel da economia "' : f

norte-americana, depois da revelagao do Gulag
e dos cinzentos anos de Brejnev e Chernenko, a
URSS deixou definitivamente de ser um mode- da Uniao Sovietica como nagao socialista e, ela foi um fracassado modelo, e encara-la como
lo. Como diz o senador comunista italiano Giu- conseqiientemente, a do proprio socialismo. So um pais que pode ser um parceiro nos negocios
seppe Boffa, de la, ha dezenas de anos nao vem o futuro dira se ele vai conseguir isso. ou um competidor. Levantadas as cortinas de
menor contribui?ao inovadora; antes, pelo con- O professor Gerry Hough, que ja esteve 20 preconceitos que cercamaURSS.trata-sedeve-
trario, o que veio so foi ofensivo ao socialismo. vezes na Uniao Sovietica e escreveu quatro la como um pais e nao como um utopico Shan-

Combatendo o que chama de a grande estag- livros sobre o pais, reconhece que os objetivos de gri-la, onde tudo da certo e tudo e perfeito, ou
nagao, Mikhail Gorbachev nao ostenta mais gorbachev sao mais pragmaticos do que ideolo- um fugar onde tudo da errado e se comem
pretensao de restaurar a hegemonia que, duran- gicos Sovietologo de fama, Hough tem outras criancinhas. O que existe e um pais real — e com
te longos anos, a URSS exerceu sobre os movi- observacoes Uma e tambe'm uma advertencia problemas. A revelagao de que eles sao graves
mentos socialistas no mundo, como por um brasileiros Em favor de sua tese de que contribui, por outro lado, para que seja encerra-
direito de primogeniture. Seus esfonjos sao auSencia de ideologia e a marca principal da do ? caricato anticomunismo que levou um

pragmaticos. Ele nunca escreveu uma so linha lffl t de Gorbachev, diz ele que cabe- mmistro do Exercito, o general Orlando Geisel,
sobre teoria marxista. Ele se concentra, por £ hrasilPirns dar mais imnortancia a visita a atnbuir a edi?ao do caderno especial que o JB
enquanto, em veneer o imenso atraso economi- . . . n^e<n , dedicou aos 50 anos de Revolugao sovietica, em
co, tecnologico e gerencial da Uniao Sovietica Chanceler Shvardnaze a Brasilia do qu os igg^ a uma imaginaria "cornucopia" do dinhei-
em relagao aos paises capitalistas desenvolvi- complicados vaivens que gerem a negocia?ao r0 ^cil _ uma e^igao, segundo ele, lavrada com
dos. E procura dar ao seu povo algo mais do que sobre o controle de armas nucleares entre as 0 ouro Moscou. A Uniao Sovietica e agora um
a garantia de comida e educagao. Para isso, ele duas superpotencias. pais em mudanga — e em discussao. E a essa
precisa abrir e democratizar, a unica maneira Em outras palavras: e hora de deixar de ver discussao o JB retorna com este caderno. Sem
segura de restaurar a longo prazo a credibilidade URSS em fungao da Utopia libertaria, da qual preconceitos.
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"O 
processo é irreversível. Se não for

conosco, com quem será? Se não for

agora, quanáo será?"

Mikhail Gorbachev

SETENTA 

anos depois de ter sido criada
como o primeiro sistema socialista da
história, a União Soviética, com seus
atuais esforços de abertura, reestrutura-
ção e democratização, apresenta-se aos

olhos do mundo como o símbolo maior de uma
utopia à procura de si mesma. Depois dos gigan-
tescos massacres de Stálin em suas próprias
hostes, depois das invasões nos países vizinhos,
depois das promessas falidas de Kruschev de
alcançar a curto prazo o nível da economia
norte-americana, depois da revelação do Gulag
e dos cinzentos anos de Brejnev e Chernenko, a
URSS deixou definitivamente de ser um mode-
lo. Como diz o senador comunista italiano Giu-
seppe Boffa, de lá, há dezenas de anos não vem a
menor contribuição inovadora; antes, pelo con-
trário, o que veio só foi ofensivo ao socialismo.

Combatendo o que chama de a grande estag-
nação, Mikhail Gorbachev não ostenta mais a
pretensão de restaurar a hegemonia que, duran-
te longos anos, a URSS exerceu sobre os movi-
mentos socialistas no mundo, como por um
direito de primogenitura. Seus esforços são
pragmáticos. Ele nunca escreveu uma só linha
sobre teoria marxista. Ele se concentra, por
enquanto, em vencer o imenso atraso econômi-
co, tecnológico e gerencial da União Soviética
em relação aos países capitalistas desenvolvi-
dos. E procura dar ao seu povo algo mais do que
a garantia de comida e educação. Para isso, ele
precisa abrir e democratizar, a única maneira
segura de restaurar a longo prazo a credibilidade

ela foi um fracassado modelo, e encará-la como
um país que pode ser um parceiro nos negócios
ou um competidor. Levantadas as cortinas de
preconceitos que cercam a URSS, trata-se de vê-
la como um país e não como um utópico Shan-
gri-lá, onde tudo dá certo e tudo é perfeito, ou
um lugar onde tudo dá errado e se comem
criancinhas. O que existe é um país real — e com
problemas. A revelação de que eles são graves
contribui, por outro lado, para que seja encerra-
do o caricato anticomunismo que levou um
ministro do Exército, o general Orlando Geisel,
a atribuir a edição do caderno especial que o JB
dedicou aos 50 anos de Revolução soviética, em
1967, a uma imaginária "cornucópia" do dinhei-
ro fácil — uma edição, segundo ele, lavrada com
o ouro de Moscou. A União Soviética é agora um
país em mudança — e em discussão. E a essa
discussão o JB retorna com este caderno. Sem
preconceitos.

da União Soviética como nação socialista e,
conseqüentemente, a do próprio socialismo. Só
o futuro dirá se ele vai conseguir isso.

O professor Gerry Hough, que já esteve 20
vezes na União Soviética e escreveu quatro
livros sobre o país, reconhece que os objetivos de

gorbachev são mais pragmáticos do que ideoló-

gicos. Sovietólogo de fama, Hough tem outras
observações. Uma é também uma advertência

aos brasileiros. Em favor de sua tese de que a
ausência de ideologia é a marca principal da

política externa de Gorbachev, diz ele que cabe-
ria aos brasileiros dar mais importância à visita

do Chanceler Shvardnaze a Brasília do que aos
complicados vaivéns que gerem a negociação
sobre o controle de armas nucleares entre as
duas superpotências.

Em outras palavras: é hora de deixar de ver a
URSS em função da utopia libertária, da qual
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Soviéticos

falam do seu

socialismo

Com 

a presença de três
membros da Academia de
Ciências da URSS. terá inicio
na próxima terça-feira, dia 10.

o simpósio internacional 70 anos de
socialismo, que será no Rio o
principal acontecimento cultural
relacionado com o aniversário da
revolução de 1917 Promovido pelo
Instituto de Filosofia e Ciências da
Universidade Federal do Rio de
Janeiro, o simpósio contara com a
participaçáo de cientistas políticos,
sociólogos, economistas e
historiadores brasileiros.

A abertura do simpósio esta
marcada para as 10 horas de
t«rça-feira, no salão nobre do
Insittuto de Filosofia e Ciências
(Largo de Sáo Francisco 1), onde se
realizarão todas as sessões. Ali
também ocorrerá, em horários
diferentes, a projeção de filmes
soviéticos de longa-metragem e
documentários sobre aspectos da vida
na URSS. No dia 15 haverá um
recital de música popular soviética na
Escola de Música da UFRJ a Rua do
Passeio, 98.

Outro evento que marcará a
passagem do 70° aniversario da
instauração do poder soviético será o
lançamento da edição brasileira —
simultaneamente com a publicação
em vinte outros países — do livro
Perestroika (Reestruturação), no qual
Mikhail Gorbachev. secretario-geral
do PCUS, explica as reformas sociais,
políticas e econômicas que está
pondo em prática no seu pais. Os
direitos da edição brasileira da obra
foram adquiridos pela Editora Best
Seller

É a seguinte a programação do
simpósio do IFCS

Dia 10. às 10h30m— Conferência
de Nikolai Kalmikov (especialista
soviético em história), sobre O
significado da Revolução Socialista
de outubro. Debatedores, Francisco
José Falcon e Adilson Monteiro;
moderador. Oswaldo Gusmão. No
mesmo dia. às 18h — Conferência de
Nikolai Kalmikov sobre URSS,
formaçao de desenvolvimento.
Debatedor. José Nilo Tavares;
moderador. Franklin Trein.

Dia 11, às lOh. Conferência de
Michail Krutologou (jursta soviético)
sobre A URSS e o direito
constitucional. Debatedor, José
Monserrat Filho; moderador, Charles
Pessanha. Às 18h — Conferência de
Mikhail Krutogolov sobre A URSS e
a democracia. Debatedor, Lincoln
Pena; moderadora, Ana Maria de
Castro.

Dia 12, às lOh — Conferência de
Vladislav Komarov (especialista
soviético em relações internacionais)
sobre URSS, cultura e cotidiano.
Debatedor, Fernando Peixoto;
moderadora, Eulália Lobo. Às 18h —
Conferência de Nikolai Kalmikov
sobre A URSS e as relações com o
terceiro mundo. Debatedor,
Theotónio dos Santos; moderadora,
Maria Paula Araújo.

Dia 13, às lOh — Conferência de
Mikhail Krutogolov sobre A URSS e
as relações internacionais.
Debatedora, Maria leda Linhares;
moderador, J. L. Werneck da Silva.
Às 18h — Conferência de Clóvis Melo
sobre A Revolução Russa e suas
repercussões no Brasil. Debatedor,
Nelson Werneck Sodré: moderadora,
Zuleide Faria de Melo.

Senso contra senso

Paulo Mendes Campos
Ao senhor do mundo, por nome

Satã, eu clamo do fundo de minha
manhã: nos fins de semana, em Copaca-
bana. livrai-me do bem. Amém.

Quando trocadilha seu
quem come galinha é o milho

O mundo é vasto, misterioso e va-
riado, mas, por toda a parte, encontra-
rás o Grande Hotel, o Café Estrela e o
Cine Eldorado. m

Alberto, não gostando de oliveira,
queria ser Alberto de Palmeira. No pín-
caro azulado, pouco a pouco, ficou lou-
co; palmeira não dá coco! Aí, Alberto
fez um buraquinho para empalmar co-
quinhos do vizinho. No escuro, deu de
cara numa porta.. E, nariz!., nemsone-
to desentorta! m

Perguntas; Que faz no meu silêncio
tanto alarde? Como quem enganasse o
enganado? Em branco vivo a noite?
Acordo morto?

Resposta: Amanheço pousado na
ramagem dos meus ossos: ondulo quan-
do há vento. m

Bilac tinha a mania de soltar passa-
rinhos, de abrir janelas pálido de espan
to e de criar serviço obrigatório para
militar

Quando acaso Bilac tinha fome ia
comendo estrelas de renome.

Comeu-as tantas, que mudou de
astral, ouvindo-as pela via intestinal.

¦
Voando do pombal, disse Raimun-

do: "Quando voltaram, eu fiquei imun-
do. O ir e vir das pombas é legal; mas eu
(aqui!) não volto pro pombal!"

¦
Era uma vez um cara do Leblon que

ia a Ipanema pra kibon.
Explicou: Eu me amarro num poe-

Emílio,

ma... e Vinícius pintava em Ipanema?
— Legal, bicho! Mas onde fica o

Tom? u
Pedro I, fracassando a farra, visua-

liza dez motéis na Barra. Chalaça mur-
mureja no contexto: "Tal qual o pai,
finado D. João VI! Marquesa no verme-
lho? Céu anil? Vamos fundar o Bancc
do Brasil!"

Conheci um arquiteto simbolistá"
que resolveu virar poeta concretista: fÔ4
empurrando nuvens, nuvens, nuveii^.
para dentro duma betoneira; mexefr,
mexeu, mexeu, e conseguiu por fiça
criar o tal concreto! ir

Foi um borbulhar do gênio? Ou foi
besteira? .

Eu -
nável.

este monossilabo interna»
¦ ?•"T

— Um litro de leite, pelo amor tiç
Deus! .«i.

Acenou-lhe o rabo a vaca e dissé'
adeus. ¦

Ora, se a vaca nega leite ao bezorf"pr'
cruzeiro ou cruzado, deve haver urft
erro. ...2,

Seu Pedro Brasileiro de Atafona
consumiu um'arroba de azeitona, è>
quando começou a passar mal, viraü
PETROBRÁS — GÁS NATURAL. £

¦
Emílio de Menezes se fez elegante

somente ao assumir a barra de elefante.
Do Coliseu, Machado rui-agiu: ;'Ponv
ba! Esse balofo suga copias pela tronv
ba! E, mais, o paquiderme (certo?) nãg'
cabia no sofá da minha Academia!" &

Dos versos mais reversos o gordf'
fez um cacho, abandonando em Cosníç
Velho seu despacho. Não cabendo nb
bonde de Copacabana, entrou pela HS
Cano (hoje Uruguaiana): mamou, mar-
mou, até virar criança: sonhou que èí&
uma lança, e Assis um Sancho Pançaá-" TH¦ w

.wf;-
Acho que Pedro Alvares Cabral

dúvida brasileira complica, a perorair
do Monte Pascoal: "Este pais nem megr
mo Freud explica!"

Do útero telúrico diz Freud: "Este!
Cabral é mesmo um debilóide! Brasà
nunca tá bem... nunca tá mal... Adé?
mais, é maior que Portugal... Cabral
agora, sublimou o sexo... Oba! Vou dar-
a isso o nome de complexo!"

Affonso Romano de Sant'Anna
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Adeus, década

de 80
¦ ¦¦ ORALMENTE, o ano de 1987
llfl acabou. Faltam menos de
1WI dois meses, mas já acabou.

Feitos uns arranjos finais nes-
te novembro, dezembro será um ar-
remate e arremedo de festas. Mas já
acabou.

E esta constatação vem junto
com outra: a década de 80, virtual-
mente, também já acabou.

As duas sensações (do fim do ano
e da década) vieram-me na mesma
semana por razões as mais diversas.
Dificilmente alguma coisa sucederia
que modificasse substancialmente
este ano e esta década que se encer-
ram. Se algo diferente suceder é para
fechar um ciclo e abrir outro. Pode
ser até que a década de 80 termine
em 1988 e em 1988 comece a década
de 90. Como sabemos, a história não
se faz com cronômetros. Há quem
diga que o século XX, no Brasil,
começou em 1922 e 1930. E se em
1988 tivermos mesmo as eleições di-
retas, aí talvez se inicie qualquer
coisa diferente e acabemos com esta
transição de 14 anos iniciada, imagi-
nem, em 1973 com Geisel.

A percepção de que a década de
80 já se foi me veio subitamente num
debate com alunos e professores da
UFMG, esta semana, quando um es-
tudante me perguntou: "O que ca-
racteriza os anos 80?"

Caracteriza ou caracterizou? va-
cilei, pensando na resposta. Se a
pergunta tivesse sido feita há oito
anos, quando João, o Estabanado,
assumiu o poder, a resposta seria
puramente especulativa. Mas hoje

ela é eonstatativa. Claro que a gente
pode ter uma surpresa relativa. Se
alguns paranóicos e profissionais de
golpes de estado dessem um golpe
aqui, no Peru e Argentina, a gente
iria dizer que se encerrou a experi-
mentação democrática na América
Latina (mais uma vez).

Mas rezando para que isto não
ocorra (nunca mais), se poderia afir-
mar que além do retorno à democra-
cia tivemos uma nova constituição.
Que nesta década viu-se o fim do
comunismo primário e o princípio da
democratização da Rússia e da Chi-
na. Que no Brasil os cidadãos, apesar
de tudo, se aglutinaram melhor em
organizações que defendem os direi-
tos das minorias e maiorias oprimi-
das. Que nesta década tomou-se
consciência das catástrofes ecológi-
cas e nucleares. Que nesta década
nos sobreveio a Aids. Que o brasilei-
ro imigrou em grande quantidade
pela primeira vez. Que nesta década
ocorreu aqui um episódio de ficção
económico-político-social chamado
plano cruzado, quando todos fingi-
mos viver na Suíça. E quando se
passar muito mais tempo e alguém
estudar o atual governo só terá para
caracterizá-lo a elaboração da Lei
Sarney, que introduziu o suporte
econômico na produção cultural e
fl^ie só foi aprovada porque o seu
autor chegou à Presidência.

Claro que a década de 80 foi mais
rica do que isto, e estou lembrando
dessas coisas ao correr, não da pena,
mas da eletrônica, porque também
se dirá que nessa época nossos escri-

SABORES.
CHEIROS.
BOM-GOSTO.
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d'<a^v«s a*\^o A* história de^AOt-

tores se informatizaram. E digo isto e
me dou conta de que nestes dias uma
ex-aluna me telefona pedindo socor-
ro numa pesquisa em que deveria
caracterizar o que foram as décadas
de 70,60 e 50. Exatamente na mesma ..
semana em que o BE fez aquele •
levantamento sobre o que foram as
décadas de 40 e 30 no Brasil — o '
período do Estado Novo.

Vejam que coisa alarmante. De
repente, essa visão compacta do :
tempo e da história nos informa que ,
o século XX praticamente já se es- /
goutou. Que se o que falta para ter- :
minar 1987 não conta, que se o que
falta para terminar os anos 80 tarn-
bém pouco altera, então têm razão '
aqueles que dizem que estamos as
portas, não da percepção alucinada '
como queria Huxley, mas da percep-
çáo pragmática do século XXI, que
já nos bate à porta. Neste sentido, os
países que realmente esgotaram o
século XX só pensam agora no XXI,
e um francês até escreveu um livro
sobre como sair do século XX. Lição
que o Brasil deveria aprender. Não •
foi outra, aliás, a intenção do Hélio
Jaguaribe quando entregou a Sarney
um plano para acabar com a miséria ¦
absoluta no país até o ano 2000. Mas
Sarney embora sempre se lembre da
miséria jã não se lembra mais do
plano.

Me lembro dos anos 80 (e se você
tem 20 ou 25 anos e está conseguindo
me acompanhar, considere-se ve- 

'

lho(a), velhíssimo(a). Você já tem
passado). Pois parece que foi ontem. >
Especificamente me lembro da pas-
sagem de 79 para 80: os exilados
arribando como aves migratórias"depois de um longo e tenebroso
inverno". O pais vivendo uma eufo-
ria desconfiada. O pais se libertando.
E vieram as eleições (coisa que muita
gente nunca tinha vista na-vida) e as
arrebatadoras campanhas político-
musicais com milhões de pessoas
nas praças e ruas fazendo coro pelas
diretas e Tancredo. E agora que
aquele aluno lá em Minas me per-
gunta o que caracterizou os anos 80,
retomo meu livro Politica e paixão e I
releio o que escrevi em 79: "Também
quero tomar o carrossel dos anos 80.
O que me atrapalha é ter que passar
por cima de tantos cadáveres empi-
lhados na porta do parque. Se conse-
guir cruzar a rua sem ser abatido, se
não morrer empestiados, também es-
tarei lá na crise dos anos 80. Feliz e
fracassado, como convém a todo
Quixote. Porque, como dizia Clarice 1
Lispector, "a vida de todo homem é a
história de seu fracasso, fracasso
através do qual..."

Feira de

Antigüidades

da Barra daTijuca_.

Reviva o Passado Presente na Feira
Todos os domingos das 10 às 19 horas
realiza-se a Feira de Antigüidades, onde se
pode encontrar Pratarias, Tapetes Orientais,
Arte Sacra, Luminárias, Objetos Art-Noveau
Arte-Oeco. Bric-a-Brac etc.

Realização

^tóáociaçâo Uraáüeiia
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Paris. Henrique Simonsen, um apurado gosto vesperas da campanha • De volta dc uma tempora- Pintu™> terga-feira, na Gale- para compra em qualquer livraria da cidade.
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de Copacabana emolduran- resposta pronta: valas ne^ras que exibiu na da na Barra da Tijuca e esta- sob o comando da astrologa • Essa histona de vale o que esti escrito e so
do suasgldracas. — Nao, so convidei amigos. briga pelo voto. ra pronto cm 89. Maria Eugenia dc Castro. no jogo do bicho.
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Eternidade
Piacla que corro cm Urasílin dl'/, qui;

Deus recebeu os presidentes Ronalcl
Reafran e José Sarney para uma sessão
de pedidos.

Reagam exjjondo todos os projetos
que tinha para seu governo, pediu ao
Criador mais um mandato.

Depois de um rápido vacilo, Deus
concordou:

Vá lá que seja, só mais um.
O presidente Sarney resolveu adotar

a mesma argumentação para pedir am-
pliação de seu mandato.

Sem a menor hesitação, o Senhor
fulminou:

Meu filho, para resolver os pro-
blemas do Brasil, só um mandato do
tamanho do meu.

Velho

ditado

Opródigo

OZIMO

• O ministro Prftíco Viana
deu início, semana passa-da, a um programa cie vlsjf
ta aos estados, fazendo a
primeira parada em Minas
Gerais, onde deixou, para

Um novo tipo de inflação vai debutar,
a partir desta semana, no pais.

Trata-se da iiillaçAo preventiva.
Num estudo de duas laudas e meia, a

assessoria do ministro Bresser Pereira
relata que a inflação de 9,8% em outu-
bro foi motivada pelo aumento de pre-
ços adotados pelos empresários, teme-
rosos de que o governo baixasse novo
congelamento. 1 ¦" •

Daqui para o fim do anu, os tecnocra-
tas ainda váo ter que tirar a patente da"inflação pânico" e da "inflação a vaca
foi pro brejo".

a construção de casas p<>-
pulares, CZ$ 3 bilhões.

Seus adversários políti-
cos vêem no gesto de bene-
inerência sinais de interes-
se político nas eleições
municipais de 88 e uma
expllcaçao cristalina para
que a Caixa Econômica
Federal tenha passado pa-
ra a seara do ministério da
Habitação. Urbanismo e
Meio Ambiente.

A CEF passaria, assim, a
ser o cabo eleitoral mais
pródigo da Nova Repu-
bliea.

¦ ¦ ¦

Alquimia
Com todo o requinte da

alta costura. Pierre liai-
maln acaba de lançar' uma
linha assinada de lingèric,'
usando a complicada ai-
quimia de misturar ren-
das, seda c couro.

As peças mais procura-
das sáo as calcinhas, numa
modelagem idêntica as
tangas Brasileiras, feitas
em couro negro, vermelho
ou branco.

A nova criação de Bal-
main causa furor entre as
consumidoras européias.

¦ ¦ B

Rubens Monteiro
O monstro

• De um governador as-
sustado:
— Não há nada de que eu
tenha mais medo em poli-
tica que o burro corajoso.
Quando ele entra em cena.
eu saio de baixo.

¦ ¦ ¦

Em marcha batida ru-
mo á prefeitura dc Salva-
dor, o secretário de
Cultura da Bahia, Gilber-
to Gil, escolheu ate seu
partido.É o PDT.

Já está até organizando
uina grande festa, dia 8 dc
dezembro, para lançar
com pompa c circunstân-
cia sua candidatura.

À frente da campanha
Gil conta com sua mulher
Flora, agora no sétimo
mês dc gravidez.

Bumba-meu-boi
• Explicação do senador Josc Richa

para a desordem reinante:
— O PMDB não aprendeu a ser

qoverno c o PFL jamais vai aprender a
ser oposição. * * *

• Como o PFL não tem voto para virar
governo e o PMDB tem maioria demais
para caber na oposição, está criada a

desordem nacional.

Só sonho
O general Ivan de Souza Mendes, chefe

do SNI, confidenciou a amigos que seu
candidato in pectore para suceder o mi-
nist.ro Bresser Pereira na pasta da Fazen-
da continua a ser o deputado José Serra.O general, no entanto, corre o sério
risco de ver seu sonho não se tornar
realidade.

O deputado, que há algum tempo lutou
bravamente para tomar as rédeas da Fa-
zenda ou do Planejamento, anda comen-
tando em diversas rodas que já não sabe
se vale a pena fazer parte do governo.

Na estratosfera
Embora esteja havendo uma comprova-

da queda no interesse dos telespectadores
pelos anúncios exibidos nas emissoras de
TV americanas, seus preços cobrados por
comerciais continuam rumo à lua.

Em relação á temporada 86/87. a nova
programação das redes para 87 88 apre-
senta ura aumento de 15% nos preços. O
intervalo mais caro da televisão america-
na — e certamente mundial — é o do líder
de audiência Cosby Show, da NBC: 500
mil dólares por um comercial de 30 se-
guncios. + „ ,

As receitas projetadas para as três
maiores redes devem chegar neste perío-
do a 10 bilhões de dólares, contra apenas 7
bilhões cinco anos atrás. Enquanto a ABC
deve reverter um prejuízo de 70 milhões,
em 86, para um lucro de 60 milhões de
dólares, em 88, a CBS ampliará dc 80
milhões para 140 milhões de dólares o seu
lucro entre esses dois anos.

A liderança continua firme com a NBC:
ela está embolsando, este ano, nada me-
nos de 300 milhões de dólares limpos,
aumentando ainda mais a riqueza da GE,
da qual é subsidiária.

• Já tem data marcada
a inauguração do

aeroporto de Búzios: 1S
dc dezembro.

• O primeiro aviáo a
pousar na pista será um

Fokkcr recheado de
paulistas.

Maria José Magalhães Pinto e Helena Gondim,
prese?iças elegantes em recente aco7itecimento

social Ponto chie
• O endereço mais procurado da

conspiração ultimamente não fica num
quartel.• E o escritório do advogado Jorge

Serpa, no Centro.
• Um verdadeiro must para fofoqueiro

que queira andar na moda.

Mimo
A revista Playboy que vai

às Bancas na quarta feira
traz um rankinR dos 78 me-
lhores restaurantes do Bra-
sil, produto de um mimicio-
so questionário respondido
por 300 consumidores quali-
ficados — empresários, jor-
nalistas, políticos, colunis-
tas, colunáveis e criticos
gastronômicos.O campeão absoluto da
preferência dos pesquisados
foi o Ca D Oro. de São Paulo
— que fez* revirar os olhos e
aumentar o peso do escritor
Gore Vidal no ano passado,
durante sua estada no Bra-
sil —. seguido do também
paulista Massimo e, em ter-
ceiro lugar, do carioca Le
Suint Honoré.

vre um Mercedes conversível,
prateado.É recompensa pela venda-
gem de mais de 2 milhões 500
mil cópias do seu segundo
disco Xou da Xuxa.

E vai ser a primeira Merxe-
des do planeta.

A frota de automóveis da
apresentadora e cantora Xu-
xá acaba de dar filhote.

E que filhote.
Além do Prêmio, do Uno e

do Passat Pointer, acaba de
ganhar da gravadora Som Li-

Boa idéia
Os amigos do Jardim

Botânico téni bons moti-
vos para se alegrar.

Foi acertado entre o
IBDF e o Kovcrno Moreira
Franco um pacote de
obras no valor de CZS 100
milhões que trará de volta
ao jardim, na festa dc seu
centenário, no próximo
ano, a fisionomia que me-
rece.

Além da restauração (lo
museu, as obras incluem a
reiir.plantaçáo do gradil
existente em toda a exten-
são dc sua fachada à época
em que, por suas alame-
das, passeava a princesa
Isabel.

A Velha República esta sendo tratada no
exterior com mais carinho do que a Nova.

A prova c um telex recebido esta semana
cm Brasilia pelo ex-presidente do Serpro.
Josc Dion dc Mello Telles. que mora cm
Paris, onde e professor na Sorbonne.

Dion foi comunicado pelo ministério da
Educação da França que seu Conselho lhe
concedeu a Palma Acadêmica, honraria
disputadissima.

Nenhum ministro da Educação da Nova
Republica — cja tivemos três —foi lembrado
para o prêmio.

Roda-viv a

A GB Arte — Gravura Bra-
sileira inaugura amanha, as
21 li, exposição de gravura cm
metal de Tomic Otakc.

A sra ÍJosetlna Jordan reu-
niu um grupo de amigos na
sexta-feira para jantar.Os casais Paulo Salim Ma-
lufc Edevaldo Alves da Silva
convidam para o casamento
de seus tilhos Lina e Eduardo,
dia 1" de dezembro, ás
19h30min. no Santuário Nos-
sa Senhora de Fátima em
Sáo Paulo.

Ferreira Gullar estará au-
tografando seu livro Baru-
lhos, dia 12, a partir das 20h,
na Livraria Siciliano.

De volta dc uma têmpora-
da nos Estados Unidos a sra
Claudine de Castro.

O Rio vai ganhar uma réplS
ca do Sea World. Sera planta-
da na Barra da Tijuca e esta-
lá pronto cm 89.

O prefeito Saturnino Bra-
ga embarcou ontem para a
Argentina a convite oficial
do prefeito de Buenos Aires,
Facundo Soárcz Lastra.

A sra An tome ta Prazeres
sera homenageada no dia 12
com um almoço no Marina
Paluce oferecido por sua li-
lha. Helena Gondim.

O governador Moreira
Franco estará hoje em Casi-
miro de Abreu. No menu,
uma paca assada e a ientati-
va de paciticaçáo entre o
PMDB e o PFL.

Anua Bella Geiger expõe
¦ seus últimos trabalhos cm
pintura, terça-feira, na Gale-
ria Sáo Paulo.

Termina hoje, no Copara-
bana Palace. o 2" Congresso
Internacional de Astrologia,
sob o comando da astrologa
Maria Eugênia dc Castro.

A lista da Playboy desce a
minúcias.

Como melhor sobremesa
do Brasil foi escolhido o
(íraiul Dcssert, do Le Pré-
Catelan. no Rio. multissabo-
rosas tortas embebidas em
rica variedade dc caldas.

Encabeçando a lista dos
melhores restaurantes para
um jantar romântico apare-
ce a primeira classe do DC-
10 cia Varig na rota Rio—
Paris.

Como restaurante com a
melhor vista do Brasil, ga-nhou fácil o Le Saint Hono-
re. plantado no 37" andar do
hotel Méridien. com a praia
de Copacabana emolduran-
do suas vidraças.

Em harmonia
A cerimônia religiosa do casamento que

unirá, dia 11 na Igreja da Candelária,
Maria Cristina Simonsen e João Manuel
Rodrigues Reino, será embalada pelas
harmonias sutis da Orquestra Sinfônica
Brasileira.

O repertório foi escolhido pela noiva,
que herdou do pai, o ex-ministro Mário
Henrique Simonsen, um apurado gosto
musical.

A quem pergunta se o casamento da
filha corre o risco de se transformar num
acontecimento político, Simonsen tem a
resposta pronta:— Não, só convidei amigos.

Cheque sem fundo
o Quem acreditou no que estava escrito no
verso do cheque-livro se deu mal.

Usados como moeda corrente na Feira do
Livro, realizada recentemente no Riocentro,
os cheques serviriam, se náo gastos na feira,
para compra em qualquer livraria da cidade.Um incauto percorreu, semana passada,cinco livrarias com o cheque na mão sem
conseguir, em nenhuma delas, ver cumprida
a promessa.Essa história de vale o que está escrito é só
no jogo do bicho.

Miriam Lage

O governador tem ra-
zões por assim dizer senti-
mentais para melhorar o
Jardim Botânico. Embora
jardim federal, era nele
que Moreira Franco fazia
seu jogging diário, até as
vésperas da campanha
eleitoral, no ano passado.

Deve ao seu exercício
boa parte da disposição
para subir favela e saltar
valas negras que exibiu na
briga pelo voto.
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Acabando sua filmagem da Película v

"Luar 
Sobre Parador"

estrelado por Richard Dreyfuss, Raul Julia e Sônia Braga,
*

venderão em Leilão todas as instalações de studio e todos os demais

bens adquiridos no Brasil para a realização da filmagem:

JORNAL DO BRASIL

Uma família a seu serviço

Recriando a criação
com requinte e perfeição.

FIGURINOS, OBJETOS DE CENA, MATERIAL DE

CENOGRAFIA, VEÍCULOS, MATERIAL DE

ESCRITÓRIO E APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

Laqueação e Cromaggm
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O cidadão soviético acha que as

deficiências do sistema são

perversões e espera que a 
"glasnost"

traga o amanhã radioso

A vida

como um conto

de fadas

Kuth de Aquino

0 

soviético ama e teme o Estado.
Setenta anos após a Revolução, as
filas continuam imensas para os
mausoléus dos lideres do passado.

Ao casar, o soviético leva dores ao túmulo
de Lènih, "para dar sorte". E promete ter
muitos filhos. As filas também são gran-
des para os legumes e verduras escassos,
mas agora Ká mais o que disputar em
Moscou: uma mesa no único clube notur-
no de jazz (que só não oferece bebida
alcóolica), uma entrada para a exposição,
do ex-proibido Chagall ou para os filmes
liberados pela censura, um lugar ao sol ou
à chuva nos concorridos concertos de
rock ou uma mesa no restaurante parti-
cular Skazka (Conto de Fadas), do peque-
no empresário Sergei Koutouzov, 32
anos.

Koutouzov explica seu amor à iniciati-
va privada: "É preciso saber pegar do
capitalismo o que ele tem de melhor." No
restaurante Conto de Fadas, sempre lota-
do, "o cliente é o rei", assegura Koutou-
zov. Um Slogan banal no Ocidente, mas
revolucionário na URSS."Sim, eu acredito que o comunismo é
um glorioso conto de fadas", afirma a

jovem professora russa ao cético corres-
pondente da revista americana Time."E o capitalismo também é", retruca o
jornalista Roger Rosenblatt."Mas nosso conto é melhor, quando
vira realidade. As pessoas aprendem a
confiar umas nas outras, a ver os países
todos como mutuamente dependentes. E
ninguém tem fome e todos tém casa",
insiste a professora."E ninguém lé o que quer. E ninguém
viaja quando quer viajar, nem dentro de
seu país", reage Rosenblatt.

"Mas esses não são exemplos de comu-
nismo. São as perversões do comunis-
mo", pondera a professora.

O jornalista a provoca: "Os soviéticos
convivem há 70 anos com essas perver-
sóes." E aprofessora, diante de um desfile
de caros alegóricos lum cartaz mostrava
um gigantesco capitalista espancado por
um grupo de operários revolucionários),
comenta, olhando longe: "Eu sei o que
você nào entende. Como é que nós pode-
mos ao mesmo tempo amar e temer o
nosso país."

Se há muito tempo a URSS já nào
exporta ideologia, agora exporta freneti-
camente notícia para o Ocidente. Só na
biblioteca do Departamento de Estado

americano, semana passada, havia 17 ca-
pas de revistas internacionais com Mi-
khail Gorbachev. Dançando com húnga-
ras, beijando Honecker, apertando a mão
de Rajiv Gandhi, visitando fábricas so-
viéticas. O sorriso de Gorbachev é a vitri-
ne para o vasto levantamento que se está
fazendo do cotidiano soviético.

A revista Time em outubro publicou
38 páginas sobre Um dia na vida da
União Soviética. Um ensaio de 47 fotos
de 100 fotógrafos do primeiro time do
Leste e Oeste. Russos lendo jornais no
ônibus, pesando-se em balanças nas ruas
(mania nacional), comendo khachapuri
(páo feito com queijo de cabra), os casa-
mentos na Sibéria, o rock, a moda juvenil,
o balé de skate em frente à estátua de
Lénin, os peitos estufados de medalhas
dos veteranos, as dachas, a tecnologia de
laser para a cura da miopia, a confissão
na igreja de Riga, as orações dos judeus.
Além disso, 10 páginas de texto impres-
sionista de Rosenblatt sobre os mistérios,
o gelo, a burocracia, a tensão, o amor, o
respeito e o atraso no cotidiano soviético.

Os números do atraso econômico são
impiedosos com a URSS. O pais nao
produz computadores. Só 5% da econo-
mia estão voltados para a exportação. A
URSS importa cereais e trigo. No campo,

4''í das terras são de lavouras partícula-res mas responsáveis pela produção dc
mais de 50% do que se consome no país.Há apenas 50 aeroportos e nenhum deles
funciona o tempo todo (nos EUA são 12
mil 500, sempre abertos). Não há catálo-
gos de telefone (segredo de Estado). Os
carros, de desenho antiquado, parecemlatino-americanos de tão ruins, relata Ro-
berto Pompeu de Toledo numa reporta-
gem de 24 páginas publicadas pela revis-
ta Veja. Os buracos são de fazer inveja ao
Rio de Janeiro. Os serviços, conta Pom-
peu, fazem o visitante sentir-se na África.
É ilegal comprar uma máquina xerox.

Permeando o cotidiano, a burocracia.
Imensa, um grande fantasma chamado
Gosplan (o organismo central), emperra
até a glasnost de Gorbachev e adia porsemanas, meses ou anos a publicação de
livros reabilitados como Os filhos de Ar-
bat, de Anatoli Ribakov (passado entre
amigos como se ainda fosse clandestino),
ou Dr. Jivago, de Boris Pasternak, libera-
do ano passado mas com publicação pre-vista para o ano que vem, na revista Novy
m ir.

Há também o câmbio negro e o pisto-
lâo, duas pragas táo nossas conhecidas,
Consegue-se ingresso para o teatro com o
cambista ou por ter padrinhos influentes

JORNAL DO BR ASIL

no Partido. Para consertar o carro, é maisfácil e rápido conseguir que o mecânicotrabalhe fora da oficina e do horário, pura
ganhar um dinheiro extra, muita genteusa o carro particular como táxi. GmgSa-chev tentou dar um basta na econoniia
marginal que envolve 20 milhões de so-viéticos e aprovou, no ano passado, umalei que permite o "trabalho a nível indivi-
dual". Mas só em alguns setores. Daínasceram os primeiros restaurantes djn-
gidos por Indivíduos ou cooperativas.'

Na Previdência Social, há muito! afazer. O ministro da Saúde soviético, Ev-
geny Chazov, denunciou em abril "nume-
rosas clínicas sem água corrente nemsistema de esgotos, camas instaladas çmbarracas e antibióticos que só atendem ametade dos doentes", qualificando de"desolador" o estado da saúde na URSS.
Cardiologista, Chazov pediu a criação da
figura do "médico de cabeceira" e a des-centralização do planejamento na área
da saúde. Recentemente, o governo so-
viético inaugurou o primeiro hospital quecobra diárias e desaconselhou o íraja-
mento em clinicas gratuitas.O enviado especial da revista Time.se
assustou com o atraso da superpotência
militar que é a URSS. Não estão visíveis
os mísseis. No dia-a-dia, "o país e tao
atrasado", comenta Rosenblatt, "qíie
ainda usa papel carbono e ábaco". "Pare-
ce às vezes que estamos nos anos 40 p 50,
com multidões em torno da loja de discos
em Moscou, ouvindo Doris Day cantai
Que sera será".

Gorbachev sabe dos problemas e das
dificuldades de se cumprirem metas fie,ti
cias e planos qüinqüenais. A eficièntiia
que começa a ser exigida às empresas é
difícil quando, num país de 285 milhões
de habitantes, atravessado por 11 fusos
horários e com uma área quase três vezes
a do Brasil, um Ministério da Planificja-
çào define quantos pães e de que tipo
devem ser produzidos por cada padaria e
onde devem adquirir seu trigo. Um pado-te permitindo a autogestào será introd,ii-
zido no ano que vem para resolver isso.

Além de comer pão. os soviéticos be-
bem. E muito. A média anual é de 11
litros por pessoa. Gorbachev já começou
a reprimir a venda de vodea, aumentou o
preço, reduziu a produção. Mas os sovieti-
cos fazem, para driblar a ordem, bebida
em casa. Um drinque especial, que cha-
mam de Gorbachev em homenagem ao
líder. Hábitos velhos, vícios antigos não
somem facilmente.

A juventude é que se entusiasma e
quer mais e mais rápido. O dissidente
tcheco K.S. Karol, enviado pela revista
francesa Le Nouvcl Obscrvateur ã URSS,
observou que, embora a manteiga conti-
nue racionada e impere a indolência bu-
rocrática, os jovens confiam nas boas
intenções de Gorbachev:"Moralmente, muita coisa mudou com
Gorbachev. Nós sentiamos vergonha ao
ver, pela televisão, os velhos dos governos
anteriores que se condecoravam com me-
dalhas por méritos imaginarios. Não ve-
mos mais esse espetáculo repugnante e
isso já é um alívio. Além disso, já não
somos forçados a aderir ao Komsomol
(juventude comunista) ou ao Partido, e ja
não se apregoa tanto o catecismo oficial.
O clima melhorou muito e a leitura dos
jornais alimenta uma esperança".

¦ Raisa e
Mikhail,

toque

elegância e
jovialidade
na austera
cúpula do
poder

A dobradinha moderna do Kremlin

ueiram ou não. o charme do jovemlíder de 56 anos Mikhail Gorba-
chev está conquistando corações e

mentes à direita e ã esquerda, no Leste e
no Oeste. Há quem suspeite que a simpa-
tia e o dinamismo escondam um líder
severo, mas ninguém ousa discordar de
que a propaganda é barulhenta e bem-
sucedida. O livro de Gorbachev, Peres-
troika, é o acontecimento literário do
ano, com uma primeira edição de 200 mil
exemplares nos EUA (prevista para dia
18), 300 mil em Moscou e direitos de
publicação vendidos para mais de 15 pai-ses, entre eles o Brasil.

A mancha vermelha na testa e o aspec-
to saudável de Gorbachev fizeram muito
sucesso nos primeiros perfis do líder so-
viético. Eram os sinais mais aparentes e
incontestáveis. Filho de camponeses, de
Stavropol, uma das regiões mais férteis
da Rússia, Gorbachev tinha também a
aura da competência, fenômeno raro nas
elites do poder soviético. Em 33 anos,
galgou todos os degraus da estrutura
partidária, foi o braço-direito de Yuri

Andropov (82 a 84) e substituiu Constan-
tin Chernenko em março de 85.

Sob os solenes candelabros do Palácio
dos Champs Elysées, em Paris, Gorba-
chev encantou os jornalistas, em outubro
de 85, na primeira entrevista coletiva
dada por um líder soviético desde a que-
da de Kruchev, em 64. Os jornalistas
testaram sua rapidez de raciocínio, pre-
sença de espírito, o humor cortante, a
linguagem elegante e impecável, os ges-
tos largos e seguros. Um espanto para
quem se acostumara a conviver com a
gerontocracia soviética, o andar tròpego
e o discurso vacilante do antecessor Cher-
nenko.

Gorbachev tinha só 22 anos quando
Stálin morreu. E o primeiro chefe do
Kremlin nascido após a Revolução. Se-
gundo a imprensa ocidental, seu grande
mérito é gritar, forte, contra as deficiên-
cias e a estagnação da URSS. Os céticos
queixam-se de que ele não mostrou muito
além de gestos e palavras. Mas a corrente
dos tietes de Gorbachev não pára de
engrossar. Eles garantem que alguma coi-

sa ele fez: o Comitê Central já aprovou,
sob Gorbachev, 200 leis de inovação eco-
nômica. Do aparelho partidário, Gorba-
chev trocou 75% dos membros em poucomais de dois anos. Dos 25 secretários do
Comitê Central, 13 foram nomeados porele.

Notícia no mundo todo, Gorbachev
deu até hoje três entrevistas exclusivas à
imprensa ocidental: à revista americana
Time, ao jornal do PC francês L'Humani-
té, e ao jornal do PC italiano L'Unità. Na
última, em maio, confessou "uma fraque-
za": a dispersão, o interesse por muitas
coisas em diversos campos. "Matriculei-
me na Faculdade de Direito (onde se
formou, mas, inicialmente, queria entrar
na de Física. Agradava-me muito a mate-
mática mas também a história e a litera-
tura."

Cometeu um deslize. Garantiu que
nào tinha tempo livre para lazer. "Não o
temos mais". Meses depois, tirou férias de
55 dias (tão longas que os jornais começa-
ram a espalhar que ele estava mal de
saúde e havia luta interna no Kremlin) no

Mar Vermelho. Voltou forte, bronzeado e
bem-disposto, com projetos diversos:
transformar o Pólo Norte em Pólo da Paz
e aumentar os preços dos produtos bási-
cos após 30 anos de congelamento. Ga-
rantiu que tinha tirado férias para escre-
ver um livro e soltou uma frase de efeito:"O socialismo ainda nào abriu as asas
tanto quanto deveria."

Esta vitória de marketing desperta
ciúme, principalmente entre os america-
nos, cobras no assunto. Na quinta-feira,
cm programa de rádio americano, o duro
secretário da Defesa (demissionário) Cas-
par Weinberger (que está saindo para
abrir o caminho para um acordo de desar-
me) atribuiu o sucesso de Gorbachev ao
fato de ele ter humor, juventude, inteli-
gência e... uma mulher."Antes", disse Weinberger, "só sabia-
mos que os lideres soviéticos eram casa-
dos durante o funeral". E, ponto paraGorbachev, ele "tem uma mulher elegan-
te e inteligente", admitiu o secretário.
Raisa Gorbachev, 55 anos, é a antítese da
babushka velha e gorda que chorava nos

túmulos dos lideres soviéticos. Bonita,
formada em Filosofia, faz uma dobradi-
nha irresistível com o marido como um
casal moderno. Sempre ao lado de Gorba-
chev, nas visitas a institutos e fábricas dc
Leningrado, Minsk, Kiev e Tyumen ou
nas viagens internacionais, Raisa sorri, é
simpática e gosta de dar opinião sobre
política internacional.

Tem de pagar o preço do sucesso: em
abril, um filme clandestino foi divulgado
em Moscou, mostrando uma Raisa fútil e
obcecada com a moda. Qiiem viu. diz
isso. O filme, que teria sido feito pela TV
alemão ocidental em viagens do casal a
Paris e Londres, mostra Raisa superóle-
gante. A câmara focaliza os sapatos pra-
teados e o interesse da primeira-darna
por sofisticados vestidos franceses. Netn
ela nem o marido falaram sobre o vídeo.
Afinal, mesmo que o casal Gorbachev,
com a beja filha Irina e a neta Oksanna,
de 7 anos, forme uma família moderna, há
um limite para a exposição em público.
Ninguém sabe o endereço dos Gorba-
chev. É segredo de Estado. (R.A.).
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Vários saltos adiante,

um passo para trás

Em 

7 de novembro de 1917 (25 de
outubro no antigo calendário
russo), os bolcheviques tomam o
poder. Juntamente com o
governo provisório de Kerensky,

derrubam o domínio dos latifundiários eda burguesia russa. Mas o início da novaera é também o de um período de guerracivil, intervenções estrangeiras, perdasterritoriais, degradação econômica, fome,medidas revolucionárias às vezes
contraproducentes e divergências internasno partido que marcarão tòdo o períododa liderança de Lénin, até sua morte em
janeiro de 1924.

Após a tomada do Palácio de Invernoem Petrogrado, então capital, os sovieteslocais consolidam o poder na maior partedo país. Uma série de decretos logoafirma a vontade revolucionária dosbolcheviques: abolição da propriedadeprivada, distribuição de terras,nacionalização dos bancos, controleoperário sobre as fábricas, separação
entre Estado e Igreja,

Mas desde o início instaura-se tambéma guerra civil, com a resistência dosbrancos, especialmente no sul. Apesar da
paz de Brest-Litovsk com alemães e
aliados < 1918), as guerras localizadas
eclodem aqui e ali (Polônia, 1920),
americanos, franceses, britânicos,
japoneses investem sobre o território,
inicialmente a pretexto de impedir que

armas fornecidas ao regime czarista caiam
nas mãos de ocupantes alemães, mas sem
esconder o desejo de assediar o novo
Estado revolucionário. Este vê por sua
vez fracassarem (Alemanha, Polônia) as
esperanças de disseminação do elan
revolucionário.

O Ocidente nào derrubou o regime
comunista, este não exportou a revolução.
Orlado, dos mares glaciais ao mar Negro,
por Estados hostis, ele perde em uma
série de acordos e tratados territórios
incorporados desde Pedro o Grande e
sucessores. Quando, em 1920, a
contra-revolução branca é dominada e a
ameaça externa contornada (exceto a do
Japão, só vencido em 1925), o país está
exangúe: a colheita de 1921 nào chega à
metade dos níveis do pré-guerra, a
produção industrial é um sétimo da de
1913, cinco milhões contraíram tifo,
centenas de milhares morrem de fome.

Lénin (presidente do Conselho dos
Comissários do Povo), Trotsky (comissário
de Relações Exteriores, depois de
Questões Militares) e Stálin (comissário
das Nacionalidades) estão na prática à
frente do governo. Em dezembro de 1922,
já constituída — com a recuperação de
alguns territórios — a União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas, havia
chegado ao fim o tempo do comunismo
de guerra: o bloqueio aliado, a derrocada

econômica haviam determinado medidas
duras como o confisco obrigatório de
cereais, que em março de 1921 levou à
revolta dos marinheiros de Kronstadt.
Elas não mais se justificavam ou surtiram
o efeito desejado.

Lénin se vê obrigado a reconhecer que"não é possível manter o poder proletárionum país inteiramente arruinado, com
preponderância de camponeses
igualmente arruinados: não o podemossem a ajuda do capital, embora este nos
arranque 100%". Era isto ou nada. Foi a
Nova Politica Econômica (NEP), de 1921:
um recuo provisório da meta ainda
inatingível do comunismo para o
capitalismo de Estado. Este permaneciano controle da grande indústria, dos
transportes, serviços públicos, sistema
financeiro e recursos naturais. Mas foram
suspensos os confiscos de alimentos, os
camponeses podiam dispor livremente do

produto de seu trabalho após pagamentodos impostos; empresas comerciais e
pequenas indústrias foram
desnacionalizadas, permitindo o
surgimento de pequenos empresários, os
homens da NEP.

Sete anos depois, os progressos
econômicos eram consideráveis. Os
salários reais ultrapassaram o nível de
1913, a produção agrícola recuperou o
volume do pré-guerra, a indústria
superou-o amplamente. Mas persisetiam
elementos de crise: o desemprego
aumenta, o abastecimento das cidades e
precário. Apresenta-se à questão:
abandonar ou aperfeiçoar a NEP para
industrializar o pais? Mas já agora as
lutas políticas que nào haviam cessado
desde a vitória da revolução tomam
rumos mais nítidos, ja esboçados desde as
primeiras manifestações da doença de
Lénin.

Arquivo
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guardas
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2511011917.
Lénin
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poder
soviético,
mas depois
faz
concessões
ao
capitalismo

Os textos da crônica dos 70 anos da União Soviética são de Clóvis Marques. Os da seqüência brasileira, de Wilson Coutinho

mê Em 1917, as operárias do
cotonifício Crispi iniciam

uma greve geral, em São
Paulo, seguida da revolta
pelo assassinato de um
sapateiro. Tumulto, queima
de bondes e repressão
policial. Edgar Leurenroth
funda A Plebe, jornal
anarquista. É grave a cripe.
O Brasil queima 3 milhões
de sacas de café e Delmiro
Gouveia, que criou a
primeira fábrica de linhas
de cozer, é assassinado. \

O Brasil entra na. I
Guerra Mundial e acerta, na
sua única batalha, um
cardume de toninhas. O
marxismo no Brasil
chama-se maximalismo. Em
1919, o inimigo principal do
pais é a gripe espanhola,
que mata o presidente
Rodrigues Alves. A revista
Spartacus publica o texto de
Lénin A ditadura burguesa e
a ditadura do proletariado.

O ano de 1922 é o da
Semana de Arte Moderna,
da revolta dos "Dezoito do
Forte" e da fundação do -
Partido Comunista
Brasileiro. O Brasil da crise,
da modernidade e da utopia
tem o seu primeiro esboço.
Em 1924, o sucesso do
Carnaval é a marcha de
Eduardo Souto, que dizia"gozar, gozar, gozar ate
cansar". Não foi censurada.

E
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. M S reformas políticas e
• £ja econômicas
éLA desencadeadas pela

ascensão de Mikhail
Gorbachev ao topo da
hierarquia Kremliniana e a
sedução que elas vêm exercendo
sobre o resto do mundo, já
provocam comparações entre o
estilo do novo líder soviético e o
do jovem e carismático
presidente americano, John
Kennedy, que arrebatou a
simpatia e admiração do
Ocidente no início! dos anos 60.
Um quarto de século depois, o
sopro de renovação parece vir,
desta vez, do outro lado da
chamada Cortina de Ferro.

Enquanto as boisas de
valores despencam nos grandes
centros do capitalismo e o eixo
Alemanha-Japão se recompõe

agora via mercados financeiros,
um novo modelo econômico
parece estar surgindo das cinzas
do marxismo-leninismo do inicio
do século. No debate sobre os
novos rumos da União
Soviética, as opiniões se
dividem entre considerar a
giasnosl e a pcrestroika um
desvio para o capitalismo ou
uma depuração do socialismo."O comunismo precisa
aprender a fazer negócios". A
frase, que não é de nenhum
crítico mordaz do socialismo,
nem do reformista Gorbachev,
mas de Vladimir Illich Lenin,
cai como uma luva no discurso
da nova liderança soviética. Em
1921, Lenin lançava a NEP —
Nova Política Econômica —
para salvar o país da fome e do
caos. Num cenário diferente,
Gorbachev tenta livrar a União
Soviética da estagnação
econômica que impede a
melhoria da qualidade de vida e
o desenvolvimento.

As reformas econômicas de
Gorbachev, entretanto, exigem
ao mesmo tempo uma delicada
abertura política que ameaça as
estruturas do poder soviético.
Gorbachev sabe disso. Já no
começo deste ano alertava: "É
indispensável uma virada
radicai simplesmente porque
não temos outro caminho. Não
podemos e nem temos para
onde retroceder."

domingo, 8/1 1/K7 o CADERNO B/ESPECIAL

Mais 
que um slogan

uatro horas depois da morte de
gLj? Wqnstantiii Chernenko foi anun-

cuido o nome de Mikhail Gorba-
vhev como novo líder soviético. Um rccor-~'dc para a emperrada burocracia do
PCUS e um sinal dos novos tempos. A
rapidez na escolha de Gorbachev foi ape-
nas o prenuncio das mudanças que vi-
riam a seguir. Em um ano. ele promoveuuma verdadeira revolução no Politburo:
Ao substituir os velhos burocratas por
jovens tecnocratas, Gorbachev mudou a
face do órgão máximo da hierarquia so-1 viética.

Com a retaguarda garantida, ele pas-
sou a investir na liberalização das artes.

, cia cultura e da imprensa Ca democracia
não e apenas um slogan", afirmou certa
vez). O processo de revisão dos tabus
levaria Gorbachev a encomendar até
mesmo uma versão revisada da história
do próprio PCUS. para substituir a ante-
rior. escrita no período stalinista.

A " violação das normas democráticas
na vida do partido e da sociedade", porStalin, e "o dogmatismo do pensamento e¦a inércia das ações práticas", de Brejnev,
foram denunciados num extenso comuni-

cado do Comitê Central e divulgados pelobPravda. Gorbachev justiçava a necessi-
dade premente dessa revisão: "Debates

ijivigorosos e idéias criativas desaparece-ram da teoria e das ciências sociais,¦..enquanto opiniões e avaliações autorilá-
rias passaram a ser verdades inquestio-

! iJiáveis".
Três anos após a morte de Stálin, no.. 20" Congresso do PCUS, Kruchev come-

^iÇ.ou a denunciar os assassinatos em mas-
\,$a dos opositores do homem que havia
, governado a União Soviética durante
.,<jua.se,30 anos, desde a morte de Lenin. O..que Kruchev tentou fazer na política,.Andropov esboçou na economia. Nos

.quase dois anos em que esteve no poder,Andropov pós em pratica uma experien-
cia-piloto dando autonomia a algumas' empresas para estabelecerem metas, pre-

, f°s e salários. A experiência seria depois
]M].pUa'da por Gorbachev.

Imprimiu-se também um novo estilo
nas relações internacionais. O homem

que mandou na política externa durante
28 anos. Andrei Gromyko, foi neutraliza-
do ao ser transferido para a presidênciada URSS e substituído pelo dinâmico
chanceler Eduard Shevarclnadze, que cs-
teve recentemente no Brasil preparandoa visita de Gorbachev.

Para mostrar a opinião pública mun-
clial que não estava blefando — a palavrademocracia passou a aparecer cada vez
mais nos discursos do líder soviético —
Gorbachev tratou de dar uma polida na
desgastada imagem de seu pais como
violador dos direitos humanos. No come-
ço de 1986. para surpresa geral, Yelena
Bonner, mulher do incômodo dissidente
Andrei Sakharov, obteve permissão paraviajar aos Estados Unidos a fim de se
submeter a uma delicada cirurgia. Em
seguida foi a vez de outro dissidente
famoso, Anatoly Scharansky, ser liberta-
do e mais tarde o próprio físico Andrei
Sakharov, encabeçando uma lista de
anistiados.

A abertura não parou aí. Em janeiro,Gorbachev propôs na seásão plenária do
Comitê Central mudanças drásticas no
sistema eleitoral soviético: a adoção do
voto secreto na eleição de dirigentes das
organizações das repúblicas, cidades e
bairros, a apresentação de vários candi-
datos para um mesmo posto e a candida-
tura de não-membros do partido a cargos
administrativos. Até então, os cargos na
hierarquia partidária eram definidos pe-la cúpula e levados ã confirmação dos
plenários mediante o levantamento de
braços.

O estilo Gorbachev certamente traz
um vento de renovação aos empoeirados
gorros de astracan do Kremlin. Mas seu
impulso modernizaáor não significa um
rompimento com os ideais socialistas ou
os princípios marxistas. Ê talvez uma
retomada das idéias de Lenin, com ênfase
especial na democratização da vida so-
viética. A glasnost, entretanto, tem limi-
tes e os soviéticos já perceberam isso.
Sabem também que se respira melhor no
maior pais do mundo, dois anos e meio
depois da chegada de Gorbachev ao
poder.

A ordem é sacudir a 
poeira

f^SPERAR em longas filas para com-
ÍJ' prar produtos de ma qualidade ou

JTj apelar para o mercado negro e
conseguir o que se precisa? Exigir o

cumprimento da tabela de produtos basi-
cos ou aceitar pagar mais pelos novos
modelos criados para burlar o congela-
mento de preços? Estas não são dúvidas
de brasileiros em plena decadência do
plano cruzado, mas de cidadãos soviéti-
cos para quem não falta dinheiro e sim
produtos de boa qualidade.

Nos dois últimos anos eles vêm sendo
convocados pelo seu novo lider, Mikhail
Gorbachev. a pôr fim a estagnação eco-
nômica que levou a produção industrial
a registrar um acentuado declínio na
média anual de crescimento desde 1970
(de 21% no Primeiro Plano Qüinqüenal)
em 1928, passou a 107< nos anos 50 e 60,
para chegar a 2% e 3% nos anos 80). A
relação trabalho-produtividade na in-
clústria soviética representava, em 1968,
55% da produção americana. Na agrieul-
tura. a percentcigem caia para 25%]

Em 1983, os débitos soviéticos com
instituições financeiras capitalistas colo-
caram o pais em terceiro lugar como
naçáo devedora, atrás somente do Brasil
e do México."O pais é carente de metais porque
quase um terço de todo metal é desperdi-
çado. O país é carente de grãos porque30c/i da produção são perdidos durante a
colheita ou o transporte. O pais e carente
em papel e produtos derivados da madei-
ra, embora os recursos madeireiros da
URSS sejam os maiores do mundo. E
mesmo sendo a URSS um dos maiores
produtores de petróleo do planeta, sua
economia se ressente de uma séria carên-
cia de óleo."

Este manifesto que circulava clandes-
tinamente em Moscou — e que foi publica-do em agosto de 1986 pelo jornal liberal
inglês The Guardian — denunciava o"limite insuportável de atraso técnico-
científico e econômico" da URSS em rela-
ção aos países industrializados mais
avançados e a ameaça do "colapso de
todo sistema socialista no mundo".

Gorbachev já havia iniciado suas re-
formas. Na verdade, o manifesto lançado
pelo até então desconhecido Movimento
de Renovação Socialista — formado su-
postarnente por dirigentes do partidodescontentes com o atraso econômico do
país — mais parecia uma declaração de
apoio às reformas do líder soviético, fun-
damentadas em críticas ã performance
econômica e com citações de Lenin.

Em dois anos, o governo admitiu a
existência de inflação, de um ativo mer-
cado negro, de corrupção e incompetèn-
cia administrativa. Nesse período, empre-
sas faliram, trabalhadores ficaram de-
sempregados, subsídios começaram a ser
cortados, a autonomia das empresas foi
ampliada e a iniciativa privada recebeu
incentivos.

O planejamento
central é um dos

grandes responsáveis

pelo mau

funcionamento da
economia; por isso

será reduzido.

Gorbachev abriu as portas da União
Soviética ao capital estrangeiro para in-
vestimentos e associações com empresas
soviéticas íjoint-venturesj Agora, Mos-
cou discute um possível relacionamento
oficial com o FMI e o Banco Mundial e ja
pediu o status de observador nos encon-
tros do GATT (Acordo Internacional dePreços e Tarifas) — até recentemente
considerados instrumentos do imperialis-
mo americano.

A outrora abominável competição
passou a ser tão exaltada quanto a efi-
ciência. O governo se prepara para redu-
zir gestão central e permitir que as forçasdo mercado possam funcionar livremen-
te. Até mesmo o Gosplan (Agência Cen-

trai de Planejamentoi que determinava
metas de produção, custos e preços foiderrubada. No pacote econômico apro-
vado em junho, ficou decidido que a par-tir do próximo ano será implantada a
mais abrangente lei de autogestáo do
pais com o objetivo de liberar as empre-
sas da ditadura do Gosplan e dos minis-
térios. Elas serão responsáveis por suas
próprias metas, seus pontos de venda,
planilhas de custo e percentual de lucro.

A agricultura, o setor .em pior situa-
ção. é a menina dos olhos de Gorbachev.
E náo sem motivos. Foi na condição deresponsável por este setor que o novo
lider da URSS chegou ao Comitê Central
do PCUS, no fim dos anos 70. Gorbachev
entrou para o Politburo em 1980 c três
anos depois tomou as rédeas da econo-
mia. intensificando a reorganizaçao agri-
cola.

O grande fantasma a ameaçar neste
momento a economia domestica do cida-
dão soviético é o anúncio cie que os pre-
ços serão gradualmente descongelados,
após "uma ampla consulta popular". O
governo garante que nada será feito an-
tes de 1990. mas os precavidos consumi-
dores andam esvaziando as prateleirasdas lojas e enchendo suas despensas com
tudo o que pode ser estocado. Eles temem
que uma disparada da inflação, sempre
camuflada nas estatísticas oficiais, náo
seja acompanhada na mesma proporção
pelos salarios — dilema bastante familiare de conseqüências bem conhecidas de
todos nós.

Além das dificuldades internas e da
premente necessidade de evoluir tecnolo-
gicamente. Gorbachev terei de enfrentar
um quadro nada animador em termos de
economia ocidental, com perspectivas de
recessão e colapso do sistema financeiro.Para fazer frente a esse quadro, ele jáestá reformulando os mecanismos comer-
ciais do Comecon lo mercado comum dos
países socialistas) e estudando a criação
de uma moeda única para as trocas
dentro do bloco socialista, a exemplo do
que vem fazendo a CEE i Comunidade
Econômica Européia).

Ditadura 
partidária,

despotismo 
pessoal

A 

tese leninista da ditadura do
proletariado teve uma de suas
primeiras aplicações práticas
quando, em janeiro de 1918, os

socialistas revolucionários, que haviam' obtido maioria da nova Assembléia
Constituinte, não puderam impedir sua
dissolução, um dia depois de inaugurada,
pelos bolcheviques. A guerra civil e
externa, os atentados (contra Lênin em
julho de 1918), a resposta do terror
vermelho ao terror branco, ecoavam na
organização interna do partido e do
governo; a eliminação da oposição
conservadora (socialistas revolucionários,

iffifenchevlqües) e a submissão da vida
política à vontade de ferro do centralismo
democrático no partido ünico
favoreceriam o advento da ditadura
personalista de Stálin.

Já em 1921 Lènin promoveu um
expurgo que reforçasse a esquerda do
partido, e em abril de 1922 Stálin era
entronizado secretário geral. Ele integraria
com Kamenev e Trotsky o triunvirato queassumiu o poder em 1923. Intensificou-se

ra luta ideologica. A esquerda, Trotsky e
Ziijoviev, sobretudo ("Novo Curso"."Oposição Unida"), pregavam a"revolução permanente" e a
industrialização rápida em detrimento do
campesinato; Stálin, apegado a teoria do"sociallsmS num só pais", aliou-so a
direita de Bukhai in, Rykov o Tomsky.

defendendo o gradualismo econômico e os
incentivos materiais aos camponeses.
Conseguiu derrotar a esquerda. Trotsky, à
frente, foi destituído de seus cargos,
confinado em Alma Ata, deportado (1929)
e finalmente assassinado (1940).

Tendo-se valido da direita para
derrotar a esquerda. Stálin apropriou-se
de boa parte do programa econômico
desta última, desembaraçou-se da
primeira e pôs fim à NEP com o
estabelecimento em 1928, do primeiro
plano qüinqüenal.

É o inicio, em nome do socialismo, da
industrialização e da coletivizaçào do
campo. Com a economia de volta aos
níveis anteriores à guerra, Stálin pôdedescartar os compromissos e concessões
da NEP para impor uma nova "revolução
de cima". Prioridades absolutas:
desenvolvimento da indüstria pesada e da
tecnologia moderna, eliminação total do
setor privado. No campo, o primeiro plano
qüinqüenal previa 20% de coletivizaçào
eni grandes fazendas do Estado e
cooperativas'(kolkhozes):
compulsoriamenle, ela já chegava a 60' í
110 período final do plano (132) e a 90%
em 1930.

A produção industrial cresceu
rapidamente, mas o nível de vida
modestamente. Surgiu o fenômeno do
Slakhanovismò —- a partir do nome do

mineiro que primeiro bateu um recorde
de produtividade. A União Soviética
chega às vésperas da II Guerra como
uma grande potência industrial (18
milhões de toneladas de aço em 1940).
contra 4 milhões em 1928), sem
endividamento externo; e isto num
período em que o mundo ocidental está
mergulhado em profunda crise econômica.

Mas a transformação é violenta, e o
preço, alto. Sacrificada a agricultura, com
os camponeses praticamente expropriados
de suas terras — não sem violência e
resistências (milhões teriam morrido nas
coletivizações, deportações e na fomo de
1932-33) —, a produção alimentar cai
Vertiginosamente. Sera. pelas décadas
vindouras, um handicap' permanente da
economia soviética.

vem do Leste

i consumidores soviéticos sonham com produtos mais abundantes e de melhor qualidade, mas temem
a liberação dos preços há muito congelados

¦ Vencida a
oposição,
Stálin lança
os planos
qüinqüenais
e áá inicio a
um
programa de
obras
gigantescas,
como a da
hidroelétrica
de
Dnieprostroi

Os enormes investimentos na
indüstria fortalecem o aparelho de Estado
e fomentam sua centralização nas mãos
de poucos. Cai brutamente o nível de
vida. sobretudo dos camponeses,
degradam-se as próprias leis do trabalho,
na prática. Desenvolve-se como nunca o
aparelho militar, e com ele a repressão. É
a época dos racionamentos, do império da
disciplina, do anátema sobre a
discordância, da expansão do domínio do
Estado na vida econômica e social, da
eliminação da liberdade cultural e dos
primeiros passos da cartilha do realismo
socialista nas artes. Em vez de caminhar
para o socialismo , fortalece-se o
capitalismo de Estado. A ditadura do
partido deu lugar à ditadura de um
homem. Ele não demoraria a se empenhar
na eliminação física dos "traidores da
revolução".

Em 1" de maio de 1(J25
começa a ser publicado o
jornal A classe operária,
órgão do Partido Comunista.
Tiragem: 5 mil exemplares.
Véspera de Natal entra em
vigor a Lei 4982, que dá
férias de 15 dias aos que
trabalham na indústria, no
comércio e nos bancos,
a Evaristo de Morais funda
um novo Partido Socialista.
Astrojildo Pereira viaja para
a Bolívia. Na sua bagagem
livros marxistas que
converterão Luis Carlos
Prestes.
¦ Em 11 de agosto e
declarada a ilegalidade do
Partido Comunista, que no
ano seguinte realiza o seu 3"
Congresso. O PC tem 3 mil
membros.
¦I Em 1930, Prestes vai paraMoscou como engenheiro e
Oswald de Andrade entra
no Partido Comunista,
trocando de mulher. Em vez
de Tarsila do Amaral, esta
Patrícia Galvão. a Pagu.
RI 1932 é o ano de Noel
Rosa. Todo mundo canta:' Agora vou mudar minha
conduta/Eu vou pra luta,
porque eu quero me
aprumar." Neste ano, a
linha política de Moscou é o
obrerismo. Os intelectuais
como Astrojildo Pereira,
Leôncio Basbaum e Raquel
de Queiroz são expulsos do
Partido.
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Em questão /As reformas de Gorbachev
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Quai a importân-

cia, o alcance e os

limites das refor-

mas de Mikhail

Gorbachev na

União Soviética? O

que significam es-

sas três grandes

palavras de ordem:

glasnost (transpa-

rência, revelação e

questionamento

das atividades do

governo), peres-

troika (reestrutura-

ção, reorganização

das estruturas do

governo soviético)

e democratizatsia

(democratização,

eleições secretas

no partido, mérito-

cracia)? Trata-se de

uma modernização

de fachada ou de

uma reforma estru-

tural? Uma opera-

ção cosmética ou

uma revisão dilace-

rante? Quais são as

resistências e os

principais inimi-

gos da URSS de

Gorbachev? Essas

reformas signifi-

cam a possibilida-

de de regeneração

da utopia socialis-

ta ou apenas um

pragmatismo ge-
rencial assumido?

Para falar sobre es-

ses temas, o JOR-

NAL DO BRASIL

reuniu o cientista

político Luiz Wer-

neck Viana, profes-

sor do Iuperj e da

UFRRJ; o antropó-

logo Rúbem César

Fernandes, do Mu-

seu Nacional, au-

tor de Polônia,, a

igreja, o partido

(com Grazyna Dra-

bik); o economista

Sérgio Besserman

Vianna, professor
de Economia Inter-

nacional da

PUC/RJ; e Noênio

Espínola, ex-editor

de Economia e ex-

correspondente do

JORNAL DO BRA-

SIL em Moscou. O

debate foi conduzi-

do por Cláudio Bo-

junga.

Luiz Werneck Viana — Os anos cinqüen-
ta e sessenta anunciaram o fim das ideo-
logias. Os anos oitenta estão mostrando
que isso não é verdadeiro: assistimos ao
renascimento das ideologias. Por um lado
o neoliberalismo, pelo outro o socialismo
autogestionário, participativo e democrá-
tico. Não é por acaso que uma das refe-
rências de Gorbachev é O Estado e a
Revolução, de Lenin, um de seus textos
mais utópicos. Como também foi utópica
a construção leninista dos soviets, uma
tentativa à Rousseau de criar uma demo-
cracia direta. As reformas de Gorbachev,
em vez de tornar o mundo socialista mais
semelhante ao Ocidente, estão radicali-
zando as diferenças. Assim como o neoli-
beralismo radicaliza essa diferença. Na
verdade os dois sistemas retomaram seus
postulados fundadores. Se houve aproxi-
mação foi entre o Welfare State e a práti-
ca do stalinismo. A revolução técnico-
científica mundial impôs novas realida-
des. E do ponto de vista da sociedade
soviética a questão é vital. Nunca me
iludi acreditando que uma disputa inte-
lectual, como a suscitada pelos dissiden-
tes, pudesse transformar a sociedade so-
viética. A mudança teria de vir pela eco-
nomia: a perestroika consiste numa
imensa transformação do sistema produ-
tivo. Sem dúvida, a sociedade soviética
teve êxito em seu processo de moderniza-
ção e é hoje uma sociedade de massas
com problemas: Moscou é hoje uma cida-
de de nove milhões de habitantes, para a
qual acorrem diariamente dois milhões
de habitantes, da periferia e que zanzam
pela cidade sem ter o que comprar, exis-
tem as filas etc... Acho mesmo que a
União Soviética é um grande caldeirão de
onde emergirá uma economia submersa,
assim que isso puder ocorrer com mais
liberdade. A renovação deita raízes na
necessidade de eficiência, produtividade,
excelência, elementos que compõem a
ideologia empresarial. Valoriza-se mais o
consenso do que a coerçào, introduzem-
se mecanismos de gratificação da produ-
ção. E é por isso que um dos inimigos da
perestroika é o igualitarismo como tem

sido entendido até agora. E, se você de
repente quer estimular o trabalho, a pro-
dução, você tem que fazer alterações na
articulação da economia com a política.
Operar mudanças no plano da ideologia.
Mas, na minha opinião, a perestroika
retoma os elementos fundadores do so-
cialismo. É pensada como mais socialis-
mo, mais democracia — é uma renovação,
sim, mas que tem como base uma volta a
seus princípios constitutivos.
Rúbem César Fernandes — Conheço me-
lho a Polônia do que a União Soviética.
Vivi lá durante muitos anos e volto sem-
pre lá, a cada dois anos. Isso cria um certo
viés, por que me identifico com um vizi-
nho da União Soviética que tem proble-
mas graves e antigos com o mundo do
leste. Eu teria, então, uma visão diferente
da do Werneck. Visto da Europa do leste,
sobretudo da Polônia, toda promessa de
mudança soviética é profundamente des-
confiável. É um pé atrás, antes de dar um
passo à frente. É aquela coisa: "é bom
demais para ser verdade", "já vi esse
filme" etc... Pensa-se sobretudo nos limi-
tes. Certamente o fenômeno é considera-
do, mas há uma grande prudência em
relação aos limites.
JB — Gorbachev prometeu esta semana
não interferir mais nos países do Pacto
de Varsóvia...
Rubem César — Essa promessa soa como
brincadeira, é propaganda. Não nego a
importância da reforma. Lembro apenas
que as utopias do socialismo já tiveram
seu momento forte. O primeiro deles foi
nos anos 20, na União Soviética; e, depois,
nos anos 50 e 60, na Iugoslávia, na Poló-
nia, na Tcheco-Eslováquia, na Hungria.
Foram anos de revisão "por dentro": uma
série de tentativas que acabaram sendo
frustradas justamente pela intervenção
brutal e certeira da União Soviética. Re-
pare que a União Soviética não tem uma
Cuba nem uma Nicarágua perto de suas
fronteiras, como os Estados Unidos. Hou-
ve também os fatores internos, da estru-
tura e poder do socialismo, real. Numa
onda seguinte a esquerda ocidental tam-
bém se desgastou. Diria então que as

utopias estão em crise. Quer dizer, o que
está se passando na União Soviética não
é nenhuma novidade, a não ser o fato de
que é na União Soviética, agora. ATé
então, todas as tentativas de reforma do
universo das esquerdas se fazia contra a
ortodoxia soviética, a URSS era um bas-
tião do conservadorismo das esquerdas.
Aliás, como no áeculo XIX, a Rússia já
era o bastião do pensamento conservador
europeu. A reforma estar ocorrendo lá é
importante, mas não creio que isso possa
renovar a utopia no Ocidente ou no Leste
europeu. Acho que as esperanças são de
ordem mais pragmáticas. Acho que a
renovação da utopia pode talvez ocorrer
dentro da sociedade soviética; penso,
aliás, mais na Rússia do que na União
Soviética, em termos de recuperação de
tradições que antecedem a fase socialis-
ta, o velho combate entre eslavófilos e
ocidentalistas, uma volta às origens nu-
ma escala mais ampla do que a mencio-
nada anteriormente. Essa revisão pode
ser um processo importantíssimo para o
mundo russo e pouco compreensível para
nós no Ocidente.
Werneck Viana — Um sucesso editorial
em Moscou é uma biografia de Pedro, o
Grande, feita ppr um historiador...
Noênio Èspinoía — Duas coisas me pare-
cem relevantes: a primeira é o estado
soviético, com seus interesses próprios de
potência; a segunda é a ideologia que
prevaleceu até agora dentro desse estado
e que está se reciclando. Para se entender
a política e a utopia soviética é preciso
antes entender como funciona a econo-
mia soviética. Acho um erro isso de se
começar falando pelas super-estruturas,
um erro muito cometido pelos marxistas.
Como funciona a União Soviética? Ela
funciona como um sistema totalmente
centralizado. Na URSS, 200 mil preços
são remarcados por ano; 86 preços são
remarcados por hora; três preços são re-
vistos por minuto. E a base econômica
que funciona dentro do cinturão total do
planejamento deriva das concepções
marxistas originárias que, ao longo des-
ses 70 anos, foram se aperfeiçoando ou
distorcendo. Gorbachev quando fala de
preços em seu livro (Perestroika) põe o
dedo na ferida. Quando você fixa o preço
numa economia socialista, você leva em
conta sobretudo o trabalho, o valor do
trabalho, e não o valor do capital, da
tecnologia. Ora, todo o mundo moderno
gira em torno do valor da tecnologia. O
trabalho como capital bruto deixou de
ser importante. Na petroquímica traba-
lham poucas pessoas — isso é um elemen-
to que perturba a análise tradicional mar-
xista da economia. O que fazer para mu-
dar esse sistema de fixação de preços?
Sim, porque ao retirar força do estado e
deixar que as empresas fixem seus preços
você começa a subverter a ordem, insta-
lando aí uma palavra maldita: o mercado.
Como conciliar o mercado, a profunda
revisão no sistema de fixação dos preços
com a manutenção do mesmo sistema
ideológico?

Gorbachev diz claramente que o gi-
gantismo da máquina burocrática é res-
ponsável pelas aberrações da União So-
viética. Quando vivi lá, durante dois
anos, eu me coloquei ao lado das Nata-
shas e Tatianas para viver o dia-a-dia. Às
vezes não pude encontrar papel higiêni-
co, fralda para criança ou lençol. O ques-
tionamento do planejamento estatal ab-
soluto é muito mais importante do que a
discussão abstrata da ideologia. Nós tive-
mos uma amostra desses problemas
quando a economia foi engessada duran-
te o Plano Cruzado e as coisas começa-
ram a faltar. Engessada a economia, sur-
ge o desabastecimento.

Do ponto de vista ideológico, as coisas
começaram a melhorar com a morte de
Mikhail Suslov, o guardião da pureza e
intolerância da fé stalinista, há quatro
anos. Suslov não admitia o questiona-
mento do partido único e da total preva-
lência do estado na economia. A peres-
troika de Gorbachev deve pôr alguma
coisa no lugar dessa intolerância. O que
ele vai criar dependerá mais de como
surjam os novos fundamentos da socieda-"
de do que de decisões intelectuais impôs-
tas de cima para baixo.

Voltando à utopia, me pergunto se a
gente tem que considerar essas mudan-
ças como se a URSS fosse uma prisionei-
ra da ideologia, prisioneira, por exemplo,
do partido único, ou se podemos esperar
o pluripartidarismo. Algo tentado de for-
ma bem tímida por Kruschev e que fra-
cassou. A alternativa é a monotonia ideo-
lógica.
Werneck Viana — Não afirmei que o
processo de reestruturação tenha sido
lançado por uma discussão ideológica.
Tentei determinar que as exigências de
mudanças têm raízes na questão econó-
mica, mas que repensar essa economia
regenera a utopia socialista. Já disse que
não é à toa que as citações mais freqüen-
tes de Gorbachev provêm do livro O
Estado e a revolução, flagrantemente
utópico, que defende a extinção progres-
siva do estado...
Noênio Spinola — Você tocou na questão
central: o que é socialismo? É você cons-
truir todas as empresas em torno da
burocracia estatal, ou é você transformar
empregados em acionistas?
Werneck Viana — Acho que essa idéia de
um capitalismo popular — que está pre-
sente no neoliberalismo — é a contrapar-
tida do renascimento da utopia socialis-
ta. Gorbachev fala em tornar o povo
proprietário dos meios de produção. É
um socialismo autogestionário, com base
na sociedade civil que se opõe a um
capitalismo popular. É uma resposta de-
mocrática, de acordo com os princípios
fundadores da União Soviética, às exi-
gências do mundo moderno.
Noênio Spinola — Então a questão ideo-
lógica não é mais relevante?

Werneck Viana — Ela é relevante lá
como cá...
JB — Estaria surgindo um novo modelo,
entre o stalinismo fracassado e o capita-

É um erro isso de se
começar falando em
superestruturas, um erro
muito cometido pelos
marxistas; para entender
a política da União
Soviética é preciso antes
entender a sua economia.

Noênio Spinola

O fato de a reforma estar
sendo feita na União
Soviética é importante,
mas não creio que isso

possa renovar a utopia
no resto do mundo; as
esperanças hoje são mais
de ordem pragmática.

Rubem César Fernandes

. \

o

lismo em crise, com crash na bolsa etc.?
Werneck Viana — O que existe é a crítica
do stalinismo, de um certo socialismo de
estado. Hoje, o estado, em todo lugar do
mundo, está sob cerrado fogo crítico...
Noênio Spinola — Você disse algo funda-
mental. Porque o que está em derrocada
não é a bolsa, é o estado. A bolsa reflete o
estado. Assim como há uma derrocada do
sistema do estado absoluto dentro da
União Soviética.
Werneck Viana — Mas isso está de acordo
com Marx, Lênin, os fundadores. Além de
ser um político pragmático, Lênin foi um
utopista. Ele procurou ser fiel a Marx, por
isso inovou o próprio Marx. É um parado-
xo aparente. Gramsci também inovou o
marxismo ocidental. Na verdade, trata-se
de uma revolucionarizaçáo na sociedade
soviética. Agora, os problemas que Gor-
bachev enfrenta não são desprezíveis,
porque a URSS é um grande estado bene-
factor. Li um artigo de Gorbachev escrito
para o comitê de Leningrado em que ele
menciona, horrorizado, que as crianças
de uma determinada escola estavam jo-
gando futebol com o pão, um pãozinho
arredondado que eles fazem lá, um negó-
cio muito nutritivo, mas que é meio
duro...
JB — O preço do pão não aumenta desde
1954, não é?
Noênio Spinola — As crianças jogam
futebol com o pão porque a noção de
valor se perdeu. O problema é o seguinte:
a economia continuará sendo planificada
de forma absoluta, ou vai se dar liberdade
às empresas para fixarem seus preços...
Werneck Viana — Mais uma coisa: na
prática não existe livro da economia poli-
tica do stalinismo. criado a partir da
coletivização forçada e da industrializa-
ção acelerada. E não há receita para essa
tentativa de compatibilizar uma certa
forma de planejamento com uma abertu-
ra para o mercado.
Rubem César — Não acho que esteja
havendo renovação do pensamento so-
cialista nesse processo. As idéias que

estão presentes são antigas. O problema
dos preços foi formulado por Oskar Lange
nos anos trinta. E a partir do XX Con-
gresso, em 1956, com o processo de deses-
talinização, esse problema foi posto na
pauta de todos os economistas nos países
do Leste europeu. Existe um programa de
reforma do mercado socialista na Po-
lônia...
Noênio Spinola — O socialismo vem ten-
tando há muito tempo...
Rúbem César — Em termos geopolíticos
é importante que o processo de mudan-
ças seja na União Soviética. Em termos
de teoria, utopia, perspectiva, não há
novidade. Acho que, embora difícil, o
problema econômico de equilibrar a pia-
nificaçáo com o mercado não é insolúvel.
Mas as condicionantes que entram em
jogo são tremendas. É preciso esclarecer
outro ponto: a idéia de que o mercado
leva à democracia não é verdade. Se
fosse, um problema já estaria resolvido.
Mas é perfeitamente possível você ter um
sistema de preços regulamentando se-
gundo um mecanismo de mercado mais
racional combinado com um sistema des-
pótico. Um ponto fundamental é que ten-
tativas anteriores de democratização do
socialismo real demonstraram que esse
sistema não criou, e por isso não possui,
mecanismos internos de defesa das liber-
dades. Ao contrário das sociedades oci-
dentais, que possuem desde a Idade Me-
dia mecanismos de defesa da sociedade
em face do estado, a propriedade privada,
por exemplo, é um foco de resistência; os
sindicatos são outra forma de reagir, as
associações livres, o individualismo. A
construção da autonomia sindical tem
uma história secular. Mas no estado so-
cialista, onde é tudo estatizado, a socie-
dade civil foi destruída. Você depende de
controles centralizados. E a liberalização
vinda de cima para baixo pode provocar
a despressurização súbita e a explosão do
aparelho, como já foi dito. E ai é o drama
da Polônia e do Solidariedade
JB — O sujeito das liberdades civis na
sociedade soviética e um sujeito coletivo
e abstrato. Os sujeitos concretos e indivi-
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Jm Moscou?

As reformas de
Gorbachev, em vez de
tornar o mundo socialista
mais semelhante ao do
capitalismo, radicalizam
as diferenças; o que, do
seu lado, é feito também

pelo neoliberalismo.
Luiz Werneck Viana

Essa idéia de que o

socialismo está imune

aos problemas mais

graves indica uma
restrição à compreensão
democrática; se se
continua a buscar o

socialismo sem problema,
cai-se no despotismo.

Sérgio Besserman

duais não podem contestar o que é deci-
dido de cima para baixo, não?
Rubem César — Não há poderes alterna-
tivos dentro da sociedade. Eles estão assi-
milados à burocracia dentro do partido. É
difícil, então, criar uma sociedade civil
sem propriedade privada.
Noènio Spínola — Com real democracia,
contra uma burocracia e um estado atra-
sado.
Rubem César — Acho que romper com
sistema de partido único, nem pensar.Criar dois ou três partidos falsos é fácil:
eles existem na Europa Oriental. Ora,
quem vai tirar o PC do poder? Não vejo
forças estruturais reais para isso...
Noènio Spínola — O marxismo?
Rubem César — Isso é uma idéia, e idéias
não agem na História sozinhas. Tem que
haver forças concretas. Então o que se
pode esperar é uma liberalização do par-
tido único, algo como um despotismo
esclarecido. E como tirar daí uma espe-
rança do tipo utópico. Não acredito tam-
bém que Mitterand possa alimentar uma
utopia neoliberal. Parece-me hoje que,
embora a utopia não esteja morta, ela
dificilmente poderá se cristalizar no mun-
do da política. Isso embora a política
continue sendo fundamental na nossa
vida.
JB — As pesquisas demonstram que,
pelo menos no Ocidente, as pessoas estão
desiludidas não com a esquerda ou com a
direita, é com a política...
Rubem César — Talvez porque seja espe-
rar demais da política achar que ela resol-
ve todos os problemas da vida.
Werneck Viana — Questões importantes
foram resolvidas: as fomes endêmicas na
China desapareceram há décadas.
JB — Gostaria de dar a palavra ao Sér-
gio, que chegou com o debate já iniciado.
Sérgio Besserman — Tenho mais afinida-
de com as posições defendidas pelo Wer-
neck. Para além da compreensão que os
dirigentes estão tendo do processo, acho
que há um grande potencial transforma-
dor numa sociedade organizada em ter-
mos socialistas. Existem também contra-
dições que serão resolvidas pela vida, e

não por racionalizações prévias. Gorba-
chev admite que há uma década e meia a
URSS enfrenta a estagnação, e outros
fenômenos "alheios ao socialismo". Ora,
eles náo são alheios ao socialismo. São
fenômenos do socialismo construído na
União Soviética após muitas décadas.
Essa idéia de que o socialismo está imune
a problemas mais graves indica uma res-
trição na compreensão democrática que
eles estão tendo do processo. Continua-se
a buscar um socialismo onde problemas
reais náo ocorrem. Então cairíamos num
despotismo esclarecido mesmo. Mas a
busca de soluções para os problemas eco-
nòmicos vai criar sistemas mais flexíveis
de preços e de planejamento.
JB — Existe na União Soviética a convi-
vencia de dois tipos de economia: uma
militar, extremamente competitiva, mo-
derna, utilizando mão-de-obra qualifica-
da. E outra, civil, que é extremamente
ineficaz, não é? A idéia não seria con-
quistar os mesmos padrões da economia
militar para a economia civil?
Sérgio Besserman — A Uniáo Sovié-
tica está deixando de ser uma su-
perpotência. Não no sentido em que pode,
destruir os outros, mas no sentido tecno-
lógico, industrial...
JB — A agricultura?
Sérgio Besserman — A agricultura sem-
pre foi atrasada. E então eu acho que se
está montando uma coalizão interna para
tornar a URSS competitiva nesses aspec-
tos. Mesmo em termos militares, ela tem
grande ineficiência. O que há são quistos
de alta modernidade, como o setor aero-
náutico. É como no Brasil, que tem o ITA,
a Embraer, a Petrobrás. Gorbachev quer
estender a eficiência a outros setores da
sociedade. Mas acho que há a compreen-
são de que isso só poderá se efetivar
através de uma democratização. A ques-
táo econômica se liga à política. A inicia-
tiva e os interesses individuais serão des-
pertados através da democratização. Mas
isso significa criar uma ordem que permi-
ta falências, desemprego momentâneo, e
náo sei como isso vai ser pensado.

Noènio Spínola — Gostaria de relacionar
alguns números. O poderio militar sovié-
tico tem um orçamento anual de 240
bilhões de dólares, mais ou menos o que
os Estados Unidos gastam — um pouco
mais do que o PNB brasileiro. Então,
anualmente, os Estados Unidos e a Uniáo
Soviética gastam um Brasil cada um em
armamentos. A base desse poderio é mais
quantitativa do que qualitativa. O pro-
grama guerra nas estrelas implica em
software de quinta a sexta gerações. Já a
União Soviética, que não tem essa sofisti-
cação, prefere tentar alcançar Marte an-
tes dos americanos, uma tarefa factível a
partir de foguetes de grande potência,
medicina espacial, estações orbitais. Na
verdade, ambas as potências precisam
reduzir suas despesas militares se quise-
rem aumentar o bem-estar de seus nacio-
nais. E isso através de coisas simples
como sabonete, pasta de dente, amplia-
ção de uma linha do metrô etc... Coisas
que podem ser feitas náo pela máquina
estatal, mas através da livre iniciativa,
que implica em desempenho e riscos. O
problema da competição não é, pois, abs-
trato. Outros números importantes: no
fim da década dos 70 os EUA tinham 35%
do PNB mundial. O Mercado Comum
Europeu tinha 28% e o Japão 11%. Hoje, a
participação relativa do Japão aumen-
tou: é maior do que a soviética. A econo-
mia japonesa é mais poderosa e sofistica-
da do que a da URSS. Essa economia
faliu diante de um outro modelo que se
inspirou em princípios diferentes e que
náo usou o mesmo guarda-chuva ideolo-
gico.
JB — O Japão quase não gasta com
armas, náo?
Noènio Spinola —Verdade. Isso sublinha
a importância no redirecionamento do
fluxo dos investimentos em armas para o
bem da humanidade.
Werneck Viana — A destruição do siste-
ma soviético ê um fato denunciado a cada
discurso de Gorbachev: corrupção, inefi-
ciência, desperdício, absenteísmo, alcoo-
lismo. As armas são um terrível ônus: daí
a necessidade de conseguir a paz, um

acordo de desarmamento no plano lnter-
nacional, daí as posições ousadas do líder
russo a partir de Reikjavik. A União So-
viética náo tem como ingressar em outro
patamar de seu desenvolvimento lndus-
trial se tiver que percorrer o caminho da
guerra nas estrelas. Acho que no mundo
de hoje a economia e a política sáo duas
faces de uma mesma dimensão. O welfa-
re-state, por exemplo, superpôs a política
e a economia. Tanto que o neo-
liberalismo de hoje procura separá-las. E
isso é uma retomada da utopia, porque o
mercado é a grande Instância utópica do
mundo do liberalismo. Como separar po-
lítica e economia na União Soviética?
Náo tenho certeza de que a situação
interna do país está tão coagulada assim.
Existe em curso o processo de autonomi-
zaçâo dos sindicatos, os mercados emer-
gentes, enfim, a tentativa de compatibili-
zar o planejamento com mecanismos de
mercado. Mas eles ainda não sabem como
farão isso. É um caminho novo. E que
está valorizando a vontade política de
setores que até agora tinham pouca parti-
cipaçâo. Os operários sem partido, a cida-
dania sem partido nas cidades e nos
campos.
Noènio Spinola — O que pode levar a um
pluripartidarismo, implqdlndo o partido
comunista...
Werneck Viana — Pelo menos contestan-
do-o parcial ou totalmente. O importante
é que a idéia de pluripartidarismo está
em Bukharin...
Noènio Spínola — E em Kruschev...
Werneck Viana — Diria que o que está em
crise é a economia poltica do stalinismo,
não o socialismo.

Noènio Spínola — Está em crise a
economia dos estados nacionais, em todo
mundo.
Werneck Viana — Sem dúvida!
Noènio Spínola — Até o 26° Congresso do
Partido a condição de exportadora de
ideologia da União Soviética foi indiscutí-
vel. Toda sua estratégia era em torno da
defesa, em função dos Estados Unidos.
Cuba foi o último episódio brilhante de
exportação. A Nicarágua não é tanto. O
Afeganistão é uma capotagem trágica.
Continuará a URSS a exportar ideologia
nas próximas décadas? O que ela vai
exportar? O que poderemos pinçar de
importante da perestroika? Não é a con-
testaçâo do estado burocrático? Náo é a
falência da grande empresa estatal? Não
é a condençaáo do partido único? Seria
interessante, neste sentido, se inspirar
em Gorbachev.
Werneck Viana — É também a renovação
do socialismo, a reconstituição de um
centro de atração do socialismo real. O
fim da perversão stalinista.
Noènio Spínola — Mas isso representa
dois terços da história soviética...
Werneck Viana — As bases da renovação
estão aí, um socialismo que volta às suas
matrizes. Algo que está presente em
Gramsci. Gramsci só foi possível porque
ele estava preso, não passou pelo furacão
stalinista. É um homem que tem uma
sociologia industrial na cabeça, que es-
creveu sobre o fordismo e que nota no
modelo americano a política dos altos
salários e a questão do consenso. É essa
ideologia empresarial que toma alento
hoje com Gorbachev. A resposta ao neo-
liberalismo do capitalismo popular é a
apropriação dos meios de produção sem a
mediação do partido. Gorbachev, por ou-
tro lado, está abandonando a beligerán-
cia, sua grande mudança é que ele agora é
arredio em relação às guerras locais. Che-
guei de um congresso em Moscou sobre O
Grande Outubro e a América Latina, e
reparei como os PCs de orientação tradi-
cionalista, especialmente os da Costa An-
dina, se sentem mal com as reformas de
Gorbachev...
JB — Fidel Castro não está gostando
nada...
Werneck Viana — Está detestando...
Sérgio Besserman — Não se pode pôr
todo o mal nas costas de Stálin e sua
política. A economia iugoslava rompeu
com seus princípios, tem uma experiên-
cia de autogestáo, um controle de preços
diferente do de outros países e vive uma
profunda crise. A economia húngara,
idem. Acho que melhores formas de pro-
dutividade serão encontradas, mas isso
ainda é uma incógnita e vai depender do
processo político. O problema é o da
introdução das conquistas liberais bur-
guesas numa sociedade em que o que se
contrapõe à liberdade de manifestação, e
organização não é a propriedade, mas o
estado burocrático. O ponto-chave é
aquele momento em que se perde o con-
trole sobre esse processo: a abertura im-
pulsionará iniciativas de baixo para cima
e isso poderá acarretar a perda de contro-
le do PC. Um retrocesso é sempre possível
aí. Mas o momento é favorável a Gorba-
chev. As economias capitalistas voltaram
a mergulhar na crise após o interregno
Reagan, esse período em que a economia
americana foi financiada por capitais do
resto do mundo. Ora, a crise da hegemo-
nia americana coincide com a renovação
de Gorbachev.
Rubem César — Não concordo. Em mi-
nha opinião o cenário é crítico no mundo
inteiro. É um fim de século brabo...
Sérgio Besserman — A crise pode ser boa
para a revolução...
Rubem César — Há coisas que dispensam
a revolução. Ela é uma possibilidade, mas
pode também significar declínio. Acho
que o socialismo está em crise, sim, assim
como o capitalismo. Náo estou dizendo
que Marx vai desaparecer...
JB — Nem Montesquicu vai desapa-
recer...
Rubem César —Nem Montesquieu. Essas
coisas são muito constitutivas da nossa
identidade para desaparecer. Mas acho
que a forma bolchevique do socialismo,
sem dúvida, está em crise. E foi ela que
sustentou a utopia socialista do nosso
tempo. A Terceira Internacional foi um
divisor de águas. A partir dos anos vinte,
a URSS representou a esperança de uma
modificação radical do sistema mundial
existente. A rejeição integral ao capitalis-
mo manifestou-se nos partidos comunis-

tas. Houve outros menos importantes,
como os anarquistas, anarco-
sindicalistas, mas os bolcheviques é que
foram os exportadores principais da idéia
da grande ruptura. Eles recuperaram tra-
dições antigas de nossa cultura judeo-
cristã, toda uma tradição messiânica. To-
dos os grandes autores marxistas, aliás,
recuperam coisas profundas da tradição
ocidental. Mas essa utopia socialista está
agora em crise. Ninguém precisa de Gor-
bachev para valorizar autonomia sindi-
cal, a importância das liberdades indivi-
duais, a luta contra a censura, a briga
pelo pluripartidarismo...
JB — Pelas diretas...
Rubem César — Pelas diretas, são idéias-
ganhas. Mas há um reforço dessas idéias
quando um bastião do conservadorismo
se enfraquece. Não é um renascimento da
idéia da ruptura fundamental; é, ao con-
trário, um reforço ã idéia reformista. E há
o grande problema: a velha Rússia sem
tradições de resistir ao estado. A tradição
czarista, sem incluir mecanismos para as
liberdades e poderes autônomos. Na Rús-
sia, o foco de resistência se localizava nos
meios intelectuais, nas universidades on-
de havia autonomia de criação e indepen-
dència de espírito.
Werneck Viana — A ciaí>í>e operária iain-
bém resiste.
Rubem César — A classe operária nao e
sinônimo de liberdade. Ela pode se aco-
modar com o autoritarismo, se ela não
tem uma história de construção de sindi-
catos autônomos, de associações, pluri-
partidarismo. Como fazer greve na
URSS? É um problema grave.
Noènio Spinola — Há o peso das guerras.
Quando náo conhecemos a URSS não
podemos avaliar a obsessão de um país
que sofreu as invasões napoleónicas, o
cerco de Leningrado, as duas guerras. Os
alemães chegaram a poucos quilômetros
do centro de Moscou. A URSS perdeu na
guerra uma população igual a da Argenti-
na. Tendemos a abstrair esses fatores
nacionais soviéticos. E um país com cli-
mensóes gigantescas, existe o isolamento
espacial e o isolamento provocado peloterrível inverno. Existem as múltiplas
nacionalidades: só na República Russa
você tem sessenta dialetos diferentes. Vo-
cê pega um avião e percorre uma distãn-
cia equivalente à que separa Aracaju do
Recife e você muda de língua, de escrita,
de religião. Nossas análises tendem a
abstrair isso tudo. E um dos fatores na-
cionais soviéticos é a passividade sindical
e que deriva do conformismo.
Werneck Viana — No caso da classe ope-
rária, a resistência à produção é uma
forma de luta contra a inexistência de
formas consensuais e incorporadoras do
período Brejnev. Nos Estados Unidos dos
anos vinte houve grande resistência ao
taylorismo e a estagnação se acentuou.
JB — O que interessaria ao Brasil impor-
tar da União Soviética de Gorbachev?
Noènio Spínola — Sem querer fazer ga-
lhofa, acho que precisaríamos mandar a
deputada Cristina Tavares conversar
com Gorbachev para aprender a fazer
joint-ventures em alta tecnologia. A
URSS está fazendo joint-yentures na ba-
se de 49% de capital estrangeiro e 51% de
capital local. Precisaríamos mandar lá o
dr. Ulysses Guimarães para verificar os
males do partido único e defender mais
ativamente na Constituinte o pluripart.i-
darismo. precisaríamos também mandar
para lã com urgência a economista Maria
da Conceição Tavares para checar os
males do centralismo econômico excessi-
vo. Algo que gera monstruosidades, co-
mo, por exemplo, o estado brasileiro se
tornar o inimigo do monopólio estatal da
Petrobrás. O estado brasileiro está depe-
nando a Petrobrás, está transformando-a
numa empresa vulnerável na coexistèn-
cia com as sete irmãs.
Sérgio Besserman — O que a experiência
do partido comunista soviético pode di-
zer para a a esquerda brasileira? Nossa
esquerda, na qual me incluo, levanta ban-
deiras que pertencem ao final da década'
dos 50. Desde então, o Brasil mudou, o
mundo mudou, mas essas mudanças não
são compreendidas nem sequer pensa-
das. E as bandeiras persistem. A lição é
esta: bandeiras só são eficientes quando
correspondem de alguma maneira à reali-
dade.
Rúbem César — É uma pergunta difícil. O
que podemos aprender com a crise do
messianismo bolchevique? Levar-nos tal-
vez a reduzir nossas esperanças em rela-
ção à política, pôr a política em seu lugar.
Acho que essa idéia, surgida com a Revo-
luçào Francesa, de que a revolução é a
grande reordenadora do mundo, está em
crise. Isso náo significa a perda dos gran-
des mitos trazidos pela Revolução: igual-
dade, liberdade — a fraternidade se per-
deu. Os revolucionários náo falam mais
nisso. A não ser a contracultura. Quer
dizer, existem, para além da política, o
espaço da autonomia civil, as açoés loca-
lizadas. Não basta fazer um Plano Nacio-
nal da Educação para ser conseqüente.
Basta fazer uma escola. Estou convenci-
do que a política não consegue mais
enfelxar utopias, e estou contente com
isso. Isso gerou muita opressão, muito
despotismo, muito sofrimento. E há ain-
da algo que me interessa na União Sovié-
tica: a volta do sentimento religioso, pela
experiência religiosa, pelo simbolismo
dos ícones.
Werneck Viana — Como intelectual co-
munista autônomo, náo posso deixar de
reconhecer que o meu lado é ainda perde-
dor no mundo, e que são os comunistas
de adesão democrática que encontram
agora na União Soviética uma enorme
possibilidade para confirmar suas melho-
res esperanças.
Sérgio Besserman — Se a transformação
soviética avançar, essa unidade inédita
de princípios socialistas e democráticos
será o principal legado do nosso século
para o próximo que se anuncia.
Rúbem César — No Brasil é fundamental
a construção da sociedade civil, uma so-
ciedade autônoma, estruturas autôno-
mas. Isso é fundamental, inclusive para a
esperança socialista.
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brasileiros coincidem na visão das

mudanças na URSS como um ato de

aceitação da idade adulta

fim de uma

longa infância

Fernando Henrique
Cardoso
sociologo e sen ador constituinte
pelo PMDB de São Paulo
gj Há quatro anos fui conhecer a União

Soviética, e me deparei com uni ado-
ÍCoCcnte prestes a dispensar seus trajes
infantis. Guardo essa imagem, registrada
ainda na época de Andropov, e por isso
não me surpreendo com o que lá está
ocorrendo. Penso que a União Soviética,
como país socialista avançado, dá um
salto qualitativo ainda não experimenta-
do por nenhum outro pais comunista. A
União Soviética se consolidou economi-
camente c sua liderança ganhou maturi-
dade política ao atingir o ápice econômi-
co e, logo após, detectar um principio de
estagnação. Sem perder a perspectiva do
socialismo, a sociedade soviética vislum-
brou então a necessidade e a presença de
condições para trocar os trajes da fase
infantil. Trata-se da acomodação de uma
estrutura socialista já evoluída e, acredi-
to, náo de uma opção pelo rumo inverso

; em direção ao capitalismo.
Em janeiro de 1968. ao participar de

ura congresso da Unesco na cidade italia-
na de Práglia, fui surpreendido por um
filósofo soviético, petencente aos quadros
da alta burocracia do pais. que defendia
para seu país a adoção de um sistema

.eleitoral puro, dentro do melhor padrão' do liberalismo político. Tanto tempo pas-
sado, não tenho mais razão para surpre-
sa. O estado soviético hoje náo tem por-
que temer a oposição política ou a eleva-
çâo do nivei cultural e econômico de sua
população. É um estado que trabalha
dentro do pragmatismo consentido, pre-
parando-se para superar o ritual burocrá-
tico anacrônico e preservar as condições
de continuar crescendo no século XXI.

As gestões da URSS pelo desarma-
mento não devem ser confundidas com a
renovação da postura política e econômi-¦ ca interna. O desarmamento sempre foi
do interesse do sistema socialista, ja queem nada favorece o seu desenvolvimento•' econômico, além de retirar recursos es-
senciais à promoção do desenvolvimento
social.

José Paulo Netto
professorda UFRJ, ensaístae
membro da direção nacional do
Partido Comunista Brasileiro

j^j Parece-me audacioso falar de um
projeto Gorbachev como se fosse

uma elaborada e conclusa pauta de com-
portamento e de objetivos do grupo queascendeu aos postos mais altos na se-
qüência da morte de Chernenko. Seria
mais congruente com a realidade identifi-
car a existência de uma nova vontade
política do grupo dirigente que ocupou

espaços desde o XXVII Congresso do
PCUS. Essa vontade política parece ter
os seus objetivos centrais polarizados nu-
ma estratégia de modernização sócio-
econômica da União Soviética, tornada
inadiável pela saturaçao da ordem urba-
no-industrial construída em 70 anos. A
batalha é substituir um padrão de desen-
volvimento econômico extensivo por ou-
tro de natureza intensiva, fundado numa
alta produtividade do trabalho, na otimi-
zação da racionalidade gerencial e na
utilização maximizada da ciência e das
novas tecnologias.

O risco é de que o processo não seja
irreversível, porque em política todas as
possibilidade estão abertas... De qual-
quer forma há condições objetivas de se
deflagrar um amplo processo democrati-
zante na sociedade, no partido e no esta-
do. Essa possibilidade se confronta com
riscos que não sao desprezíveis. Mas esta
é a chance do socialismo provar que é
mais libertário. Caso contrário, muito do
seu apelo desaparece. Náo considero, fl-
nalmente, que as mudanças em curso
sejam uma tentativa de regenerar a uto-
pia. Desde Marx o socialismo não tem
nada a ver com a utopia.

Francisco de Oliveira
titular da cadeira de Estado e
Intervenção Pública na PUC de São
Paulo
B Acompanho o que está acontecendo

na Rússia pelo que sai na imprensa.
De uma forma geral, no entanto, penso
ser esse movimento saudável e capaz de,
quem sabe, desfazer o chamado pradoxo
de Bobbio (Norberto Bobbio, filósofo e
cientista político italiano), segundo o
qual as democracias ocidentais jamais
alcançarão o socialismo e o socialismo
jamais alcançará a democracia. Se as
reformas na URSS conseguirem desfazer
esse paradoxo, isso sem dúvida ser o se-
gundo acontecimento mais importante
do século, depois da própria revolução de
1917.

Não vejo como conjuntural o que está
acontecendo na URSS — a glasnost e a
peristroika. O Ocidente olhou a revolu-
çâo russa e a sociedade soviética sob
enfoques diferentes em dois períodos dis-
tintos. Até os anos 60. houve um momen-
to de deslumbramento, principalmente
por parte dos intelectuais que foram indi-
ferentes ao método do autoritarismo e do
terror que se instaurou na URSS, justifi-
cando qualquer coisa em nome da revolu-
çâo e da virada histórica. No segundo
momento, a partir dos anos 60. o deslum-
bramento cedeu a uma espécie de desen-
canto, passou para uma crítica profunda
e desenvolveu uma desconfiança quanto
à capacidade que o tipo de revolução e
sociedade implantada tem para prometer
mais do que a saída de um relativo grau
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Jacob Gorender

José Paulo Neto

Jacob Gorender

.3 L
Florestan Fernandes

Francisco Oliveira

de miséria para um relativo grau de bem-
estar, civilização e melhores condições de
vida. A partir de 60. uma parcela da
esquerda absorveu a visão que a direita
sempre teve: a de que a sociedade soviéti-
ca é imóvel, que o poder soviético náo
tem legitimidade e que só pode ser manti-
do sob a mais dura repressão. De fato, o
método do terror, a coletivizaçáo forçada
foram fatos verdadeiros, e não acho que
nenhuma concepção da história possa
justificar isso.

As reformas virão, mas náo nos termos
que o Ocidente concebe. No capitalismo
ocidental, a liberdade de imprensa, por
exemplo, é vista com o poder de expres-
sar o que quiser, é uma mercadoria espe-
ciai comercializada pela propriedade pri-
vada. Por ser uma intervenção na opinião
pública, a imprensa é uma das formas de
representação do conflito social. Do pon-
to de vista das reformas na URSS, esse
segundo ponto poderá vigorar mesmo a
imprensa continuando nas máos do Es-
tado.

Do ponto de vista cultural, é difícil
prever quais serão os limites da abertura.
A sociedade soviética é muito conserva-
dora neste aspecto. No balé e no esporte,
por exemplo, o esforço é direcionado sem-
pre no sentido de aperfeiçoar o passado.
Os povos russos privilegiam uma espécie
de cultura marcial, caracterizada pela
disciplina. Alguma abertura haverá, mas
é nesse terreno que o enigma é mais
crucial.

H i s tor i ad or marx 1 s ta, au to r d o
"Combato nas trevas: a esquerda
brasileiradas ruínas perdidas a
luta armada"

¦ Tenho que me limitar as informa-
çóes disponíveis no Brasil. Por isso

vou ser cauteloso nas afirmações. Quero
deixar claro, no entanto, que não vejo o
que está acontecendo na URSS como
lima tentativa de manipulação ou de rc-
tórica para enganar a opiniáa .iiiiblica
interna ou externa. Asmudanças naolsrn
artificiais.

A sociedade soviética, como as de ou-
tros países do Leste europeu, tém necessi-
dade de profundas reformas, que compa-
tibilizem a democracia com o socialismo.
Essa necessidade existe e tem sido repri-
mida nestes últimos 70 anos. Ao contrario
do que muitos imaginam, as sociedades
do Leste europeu — e também a da China
— são dinâmicas, sofrem transformações.
As aspirações democráticas tém ailorado
em todas elas. Na URSS o fenômeno dos
dissidentes seria impensável na época de
Stálin. Foram perseguidos nos últimos 20
ou 30 anos, mas conseguiram se impor. A
democracia é indispensável à prática do
socialismo.

Náo acho que os povos soviéticos pen-
sem na volta ao capitalismo. Eles não
entendem outro tipo de sociedade. O que
me impressionou quando lá estive — de
1955 a 1957 — foi que havendo tanta
adesão ao sistema o policiamento fosse
tão ostensivo. O estado não confiava no
povo e o mantinha em rédea curta. Gor-
bachev é expoente de uma vasta corrente
de opinião, de homens que viram que a
coisa chegou ao ponto de crise, de estag-
nação. Essa nova geração de líderes está
convencida de que não há motivos paranào confiar no próprio povo.

Gorbachev esta retomando a época de
Kruschev, que teve o mérito de haver
denunciado uma parte dos crimes de Stá-
lin. Mas Kruschev só se referiu às vítimas
de Stálin que foram adeptas de Stálin.
Sobre os adversários, como Trotsky e
Bukharin, fechou-se em silêncio. Agora,
Gorbachev dá um passo adiante. Ainda
não é a reabilitação, mas a referência
expressa a Trotsky e Bukharin reabre a
discussão.

Floresta,n Fernandes
sociólogo e deputado constituinte pelo l'T
de Seio l'nido

Há trinta anos li um texto proféti-
co, consubstanciado numa precisa

análise científica. Tratava-se de um
trabalho acadêmico do historiador
austríaco Isaac Deutscher. abordando
os 40 anos da Revolução cie 1917. Para
escrevê-lo, Deutscher percorreu a
URSS mal saída da II Guerra Mundial.
Com fina sensibilidade sociológica, ele
captou o espírito vigente e predisse: a
União Soviética dará um salto qualita-
tivo político e econômico em um quar-
to de sécuio.

Náo há surpresa, pois. na perestroi-
ka (reestruturação) por que passa a
União Soviética. O processo já era ine-
xorável há dez anos e podia ser previs-
to,, embora fosse materialmente invisí-
vel;há trinta anos. Surpreendente seria
afirmar que a ordem das coisas segue
as previsões de Karl Marx, feitas há
mais de um século.

A reestruturação significa para o
cidadão soviético a conquista de liber-
dades políticas viabilizadas pela matu-
ridade do sistema e o acesso a um
padrão de vida mais elevado e compa-
tível com o porte econômico e social do
país. É um novo patamar dentro de um
estado de equilíbrio possível entre o
desenvolvimento econômco e a distri-
buiçào da riqueza, que sào as duas
propostas básicas do sistema sócia-
lista.

De qualquer forma não é uma mu-
dança simples, de caráter apenas con-
juntural. É uma acentuação do proces-
so traumático de destruição cia heran-
ça institucional do passado e a criação
do novo exigido pela sociedade emer-
gente. Só que o novo caso é o inconce-
bível. já que ninguém pôde ainda vi-
venciá-lo.

Ao largo da

ideologia

Lúcio Colleti
professor do filosofia na
Universidado de Roma, autor do
"O crepúsculo da ideologia" o
membro do PCI até 1964

| Existe incompatibilidade entre de-
mocracia e partido unico. Sopretu-"üo-aaJJnião Soviética, onde o regime é

totalita?ltTr<ietendo o poder absoluto
sobre a políticà~Tr~&4vconomia.

As reformas em curSTse-tlesünam a
revitalizar o sistema, devido ao~Cstaíia_
de paralisia e a estagnação em que jaz
a sociedade soviética. Isso freia a
URSS em sua capacidade de competir
com o Ocidente. A longo prazo pode
até prejudicar sua formidável máquina
militar.

As primeiras
tentativas de re-
forma foram pos-
tas em práticas
por Kruschev nos
anos 50 (o XXo
Congresso e a de-
sestalinização) e,
de forma bem
mais moderada,
nos anos 00, sob
Kossiguin, quan-
do se introduziram alguns elementos
da economia de mercado para estimu-
lar a eficácia econômica. Essas terttati-
vas foram bloqueadas ou implodidas.

As reformas de Gorbatchev devem
ser seguidas com interesse, mas o seu
sucesso é complicado. Para reativar o
sistema econômico é preciso conceder
um mínimo de liberdade às empresas.
Mas um estado totalitário é como um
aviao pressurizado: um pequeno furo
pode fazer explodir tudo.

Os dissidentes exilados desconfiam,
querem avaliar a mudança. Ninguém
sabe até aonde Gorbatchev quererá ou
poderá chegar. As mudanças de-hoje
dizem respeito sobretudo à imagem da
União Soviética. (22.2.1987)

Zhores Medvedev
dissidente soviético exilado na
Inglaterra, historiador, autor
de livros sobre Kruschev,
Andropov e Gorbachev
¦ Gorbachev é uma figura interessan-

te, se comparado com a maioria de
seus antecessores. E um homem muito
hábil, muito capaz, mas pouco ou nada
interessado nos aspectos teóricos do mar-
xismo. Ele nunca publicou um só artigo
sobre a teoria marxista ou sobre princí-
pios da economia marxista. E uma pes-
soa que seria incapaz de fazer um discur-
so sobre o desenvolvimento da teoria, ou
das idéias de Marx. (...) Por isso sua
gestão está sendo marcada não por dog-
matismos, mas por medidas práticas, por
ações destinadas a
agilizar a econo-
mia e a modernizar
a sociedade sovié-
tica. Gorbachev é
mais um adminis-
trador, um gerente
do que um intclec-
tual ou pensador
narxista.

O controle ideo-
lógico já foi muito
importante, duran-
te e depois da revolução e nos tempos de
Stalin, que sempre procurou justificar
seus atos usando princípios ideológicõs.
O próprio Kmschev, que se acreditava
um pensador marxista, procurou desen-
volver novas idéias, dizendo, por exem-
pio, que o Partido Comunista náo repre-
sentava apenas o proletariado, os traba-
lhadores, mas todos os setores da socie-
dade. Brejnev preocupou-se em exaltar a
si próprio e em gozar a vida. E Gobachev
está mais interessado em modernizar o
país, em torná-lo mais produtivo, sem
prestar maior atenção aos dogmatismos.
Nesse sentido acho que está havendo
uma mudança. (15.2.87

<

\ARONICA III

Construção acelerada,

repressão celerada

GOM 

a NEP foram atacados
problemas conjunturais § aliviada
a terrível pressão material dos
anos do comunismo de guerra.

Mas representou um desvio estrutural e
do caminho do Estado socialista em
direção ao comunismo. Apropriando-se
das teses da esquerda que neutralizara,
Stálin empreendeu um furioso movimento
de aceleração do desenvolvimento
industrial numa sociedade despreparada.
Desestabilizado, em estado de choque, o
país foi submetido à disciplina férrea do
trabalho, á emulação socialista, à
propaganda e à contrapartida de" modestas retribuições materiais. Numa de
suas interpretações originais do
marxismo-lenlmsmo, o ditador favoreceu a
diferenciação salarial e o estímulo à
produtividade. As oportunidades de
mobilidade ascendente eram reais no¦período dos primeiros planos qüinqüenais(1928-40), mas ai dos que dissentiam.

Foram milhões os que desceram a
ladeira do terror stalinista, para o qual as
explicações variam do substrato despótico
do regime às aberrações de personalidade
e caráter do líder máximo, passando pelaluta de classes e as contingências do
isolamento ou assédio internacional.

¦ Na coletivizaçáo forçada do campo, o
processo era mais de extorsão que de

produção: tudo ou quase tudo para o
Estado. A certa altura restabeleceram-se
os pequenos lotes pessoais, até porque a
produtividade não era a esperada: os 5
milhões de mortos da grande fome de
1932, pode-se dizer que foram provocados
pela política oficial. Desinteressados dos
kolkhozes, onde na prática trabalhavam
gratuitamente, os camponeses
dedicavam-se mais a estes lotes. Mas o
objetivo principal era eliminar os kulaks,
os camponeses ricos, com empregados e
produção maior.

Um decreto de 1930 determinava que
seriam fuzilados (se "ativistas
contra-revolucionários"), deportados para
localidades remotas (se "ativistas e ricos")
ou transferidos para terrenos ruins das
regiões de origem. Nas cidades, o alvo
principal foram inicialmente os' especialistas burgueses", ao mesmo
tempo necessários e invejados pelos
operários. Como no campo, a ditadura
explorava essas contradições de classe em
beneficio de seu controle central.

Já em 1928 o processo Shachty
condenava 50 engenheiros por "conspirar
para sabotar". Milhares de outros
engenheiros foram presos ou alijados do
trabalho. O partido foi encarregado da"campanha" para a concretização dos
planos qüinqüenais, mas a partir de certo
momento estava ele mesmo sob o

controle da polícia. Um elemento
subjetivo anti-trotskysta fazia pendant ao
do culto da personalidade de Stálin. O
mal, o erro, a traição podiam também
afetar os comunistas, o cidadão soviético
comum. Imprimia-se no espírito da
população a necessidade de vigilância,
justificava-se o regime policial.

Depois dos processos-show da fase da
NEP, ainda em 1928, o ano de 1934
marcou o início da grande chishka
(limpeza, expurgo) e da Ezovtchina (reino
de Ezov, chefe de polícia em 1936-38). O
assassinato de Sergei Kirov, chefe do
partido em Leningrado, foi o pretexto
para as "repressões em massa e brutais
violações da legalidade socialista"
denunciadas por Khruschev em 1956.
Sobretudo durante os três processos
públicos de Moscou em 1936, 1937 e 1938,
o mundo se estarreceu com o desfile de
velhos bolcheviques (Bukharin, Zinoviev,

Kamenev) que se diziam culpados de
traição e eram fuzilados, deportados. Os
processos a portas fechadas e a
eliminação pura e simples eram mais
comuns.

Vieram os campos de trabalhos
forçados, ou gulags, do nome da
Administração Estatal dos Campos, já
descritos então — entre outros por Maxim
Gorki — como exemplos de reeducação
socialista. Entre 1926 e 1938, "7 milhões
500 mil pessoas morreram antes da hora
da morte natural", estimou um
historiador soviético em 1979. Até o final
do período stalinista, em 1953, o total
seria de 17 milhões. A União Soviética
tornou-se a segunda potência
internacional e pôde resistir ao esforço da
II Guerra Mundial graças a um regime
em que o erro econômico e a discordância
era sinônimos de traição política e em
que o trabalho se aproximava tristemente
da servidão.

Arquivo

¦ Para co
letivizar o
seu país,
Stálin via-
tou mais
comunistas
do que toda
a contra-
revolução
mundial, e
só depois
de morto
cortaram-
lhe a ca-
beça.

n Num conflito na Praça
da Sé, outubro de

1934, em São paulo,
Mário Pedrosa sai ferido
a bala. Briga entre
trotskistas e integralistas.
No Rio, edita o jornal
Luta de classes.

O movimento
estudantil se acha
dividido entre a
Federação Vermelha dos
Estudantes Comunistas,
liderados por Mário Lago
e Adão Pereira Nunes, e
o Clube da Reforma, de"
Evandro Lins e Carlos
Lacerda. Em dezembro,
pela primeira vez, os
funcionários públicos
fazem greve.

Em 1935, levante da
Aliança Libertadora
Nacional. No ano
seguinte. Prestes é preso.
O PC assassina Elza
Fernandes, de 21 anos,
considerada traidora. Não
era. Os traidores eram
um casal alemão, que
secretariava Rodolfo
Ghioldi — um comunista
argentino que assessora
Prestes.

No dia 10 de março de
1938 os integralistas
tentam desencadear um
golpe militar no Rio.
Pixinguinha grava, este
ano, Carinhoso. A voz é
de Orlando Silva.
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a As reformas na área da produção
e gerência são obra de um

conselheiro adversário da

centralização e do desperdício

O 
pensador

da economia

Fritz (Jtzeri /correspondente

*0% ARIS — Nunca os editores fran-
|Lp ceses prestaram tanta atenção

aos livros oficiais sobre a URSS
tlh como neste 70° aniversário da
revolução de outubro. Enquanto
aguardam o lançamento do livro de
Mikhail Gorbachev, que aparecerá nas
livrarias ocidentais no próximo dia 18,
os franceses começam a aprender, nes-
te final de semana, as artes do novo
pensamento oficial da URSS, através
de um livro, Pcrestroika (Reestrutura-
ção): o duplo desafio soviético, escrito
por Abel Guezovitch Aganbeguian, o
principal conselheiro econômico de
Gorbachev e pai de todo o cortejo de' reformas econômicas em curso na
URSS,

Para entender o que está acontecen-
do na União Soviética e principalmen-
te o que poderá ocorrer nos próximos
anos, é preciso ler o livro desse georgia-
no — como Stálin — de olhos negros e
maciço em seus 120 quilos; um livro
que os soviéticos não terão o privilégio
de conhecer, apesar da atual política
de glasnost (transparência), outra das
palavras-chave da era Gorbachev,

O próprio Gorbachev insistiu muito
para que o livro de Aganbeguian fosse
publicado no Ocidente, e durante se-
manas a embaixada da URSS em Paris
buscou um editor que não fosse sequer
de esquerda, mas liberal e especializa-
do em economia; ou seja, alguém mais
próximo do pensamento de Ronald
Reagan ou de Madame Thatcher do
que de um comunista. Lênin deve ter
dado pulos no mausoléu. A editora
escolhida acabou sendo a Econômica,
dirigida por Jean Favlevsky. Gorba-'chev, 

para seu próprio livro, seguiu um
caminho semelhante. Em lugar das
editoras partidárias que teria à dispo-' sição instantaneamente, preferiu a via

¦ capitalista, vendendo os direitos de
! sua obra, com antecipação de dois
; anos, à editora americana Harper &
• Row. Na França, o livro de Gorbachev,
S que também traz o título de Perestroi-
I ka, será publicado pela Flammarion,
; uma das maiores editoras do país.

O Ocidente começou a prestar aten-
ção a Abel Aganbeguian em agosto de1985, quando vazaram extratos de um
documento confidencial batizado deRelatório de Novossibirsk, que serviu
de base a uma reunião da Academia deCiências da URSS e do Gosplan, orga-
nismo central de planejamento. O do-
cumento criticava o desempenho da
economia da URSS, apontando o fra-
casso do planejamento central, a com-
plexidade e burocratização da socieda-
de, a atitude de indiferença dos traba-lhadores e da burocracia, que obstruía
toda inovação no afã de manter privilé-
gios adquiridos.

Chamado de eminência vermelha¦pelo semanário conservador francês

L/express, Abel Aganbeguian estará
em Paris neste final de semana para
discutir o seu livro com intelectuais.
Agenda cheia, como convém a tal emi-
nência, o economista soviético, de 54anos e acostumado a viagens, dentro e
fora da URSS. Por ano ele percorre em
média 200 mil quilômetros, cerca de
quatro e meia voltas à Terra, para
participar de seminários, debates e en-
contros com seus colegas economistas
de todas as filiações.

Sua formação começou na Ásia Cen-
trai, para onde foi evacuado, como
centenas de milhares de outras crian-
ças soviéticas, durante a II Guerra
Mundial. Sua mãe era intérprete no
front, e Abel jamais conheceu o pai.Em 1949, após dois anos de viagens aue
o levaram a Berlim e a descoberta da
obra de Tolstoi, decidiu tornar-se eco-
nomista. Em 1955 diplomou-se peloInstituto Econômico do Estado de
Moscou, uma escola prestigiosa de on-
de saíram inúmeros quadros do parti-do. Apenas um ano depois explodia o
relatório de Kruchev ao XX Congresso
do partido sobre os crimes de Stálin,
cuja gestão Aganbeguian define sem
rodeios: "Uma catástrofe, o socialismo
de caserna levado ao extremo ab-
surdo".

Naquela época sua propensão já era
no sentido de reformar o sistema, mas
a primavera que se anunciava logo
feneceria e Abel Aganbeguian iria paraNovossibirski, na Sibéria, em 1961,
uma espécie de auto-exílio para matu-
ração, no instituto de economia local.
Lá e, mais tarde, em Akademgorodok,
uma cidade de pesquisadores, longe de
Moscou, Abel e inúmeros colegas po-
diam pensar e repensar à vontade a
realidade soviética. A distancia torna-
va-os inofensivos.

Foi preciso esperar 1983 e a chegada
de Yuri Andropov ao poder para que o
grupo de intelectuais siberianos saísse
da geladeira. Mais uma vez, a breve
emergência parecia destinada ao es-
quecimento com a morte de Andropov
e o período opaco de Chernenko. Foi só
em 85, quando Gorbachev finalmente
chegou ao poder, que o grupo — Agan-
beguian à frente, mas constituído por
outros intelectuais, como a socióloga
Tatiana Zaslavskaia — foi definitiva-
mente atraído para as esferas do poder.

"Meus detratores? Antes de tudo os
ministros encerrados dos setores eco-
nômicos e os professores de economia
ainda agarrados às suas cátedras e às
suas teorias do passado", diz Aganbe-
guian referindo-se à reação à sua cruza-
da antiburocrática, uma reação que
existe, está estruturada e profunda-
mente enraizada na alma soviética.
Não vai ser fácil levar avante a peres-
troika — uma constatação que os oci-
dentais já fizeram ao surpreenderem-se
com o discurso moderado de Gorba-
chev no início da semana, no qual
muitos notaram um ar inequívoco de
resistência do aparelho partidário.

¦ Aganbe-
guian tem

idéias
ousadas
demais
para os

soviéticos;
por isso só
as divulga
integral-
mente no
exterior

Um sistema, 100 ministérios
"STJJ m seu livro, Aganbeguian analisa' SHi tongamente vários aspectos da
B ¦" URSS hoje, da proliferação de

uma burocracia delirante até o desenvol-
vimento das tecnologias de ponta. Ê pre-
ciso não interpretar o autor ao pé da letra
quando usa termos como democracia.
Seu conceito não é o mesmo das demo-
cracias burguesas do Ocidente. Mesmo
crítico, Aganbeguian é um homem do
aparelho e fundamentalmente marxista.
O que ele quer é reformar o autoritaris-
mo, torná-lo mais eficiente; não romper
com ele.

Mas ele não se furta de criticar esse
sistema, afirmando que as condições nas
quais a URSS desenvolveu o socialismo,
(industrialização, guerra e reconstrução
de uma economia arruinada), "provoca-
ram uma deformação da aplicação do
centralismo democrático, pondo à frente
o centralismo hipertrofiado que esmagou
o princípio democrático sob o peso do
sistema administrativo e de gestão", es-
creve o economista.

E prossegue: "A medida que o nosso
sistema sócio-económico tornou-se mais
complexo, o sistema administrativo de
gestão tornava-se mais pesado, e o núme-
ro de órgãos de direção aumentava. (...)
Basta lembrar que o órgão executivo
supremo do poder soviético, o Conselho
de Ministros da URSS, compreendia mais
de 100 ministérios e serviços não hierar-
quizados entre si."

Referindo-se às reformas adotadas nas
empresas, pelo Soviete Supremo em ju-
nho passado, o autor afirma que "o coleti-
vo dos trabalhadores pode, a partir de
agora, determinar a política de desenvol-
vimento das empresas. Esse comitê apro-
va os planos de desenvolvimento da em-
presa, incluindo o qüinqüenal. Esses pia-
nos, aprovados pelo coletivo, são definiti-
vos e não estão submetidos a qualquerinstância superior. O coletivo estuda a
utilização dos fundos de estímulo consti-
tuídos na empresa, dos fundos de desen-
volvimento da ciência e da técnica, fun-
dos destinados à construção de moradias
e de edifícios de uso social..."

Esse progresso na autogcstào só foi
possível, segundo o autor, porque " o
trabalho da imprensa, das revistas, da

rádio e da tv, mudou de modo profundo.A crítica desmascara os erros e seus res-
ponsáveis e. ao mesmo tempo, faz ativa-
mente a propaganda das experiências de
vanguarda, das realizações e da PERES-
TKOIKA. A democracia política desen-
volve-se também. As eleições dão possibi-lidade de expressar sua opinião a respeito
de um grande número de candidatos elei-
tos para os órgãos do poder soviético".
O desafio tecnológico- Abei
Aganbeguian considera importante au-
mentar a eficiência econômica a fim de
que o progresso científico e técnico torne-
se uma alavanca essencial para a acelera-
ção do desenvolvimento sócio-económico
da URSS. Para ele, as tecnologias novas
devem ser correspondidas por um traba-
lhador novo, "não apenas no plano da
formação profissional ou cultural, mas
igualmente quanto a uma atitude mais
responsável ante o trabalho, espírito de
organização, disciplina e iniciativa..."

Segundo ele, a URSS tem boas bases
para superar o atraso tecnológico que a
separa do Ocidente em alguns setores."Contamos na URSS com cerca de 1,5
milhão de cientistas, ou seja um quarto
do total existente no mundo. Com mais
de 30 bilhões de rublos por ano, 5% do
produto interno bruto do país. Os EUA
fazem um esforço equivalente mas em
todos os demais países desenvolvidos o
esforço é menor (...). Os sucessos dos
sábios soviéticos são conhecidos univer-
salmente".

O economista afirma que freqüente-
mente perguntam-lhe como os soviéticos
pretendem acelerar seu desenvolvimen-
to, já que as exportações de petróleo não
permitem comprar novas tecnologias no
Ocidente. Para ele, a pergunta é falsa,
pois a URSS não depende unicamente da
compra dessa tecnologia para atualizar-
se. E cita novos dados: "Contamos na
URSS com mais de cinco mil institutos
científicos, que empregam mais de um
milhão de pessoas, e todo o setor de
serviços ligado à ciência ocupa mais de
4,6 milhões de pessoas. Embora existam
numerosas insuficiências no desenvolvi-
mento de nossa ciência, existe em nosso
país um enorme excedente de tecnologias
de ponta."

A questão do desem-

prego — "Em 1000, os ritmos de
crescimento da produtividade do traba-
lho deverão ser superiores aos do volume
da produção do conjunto da economia",
escreve Aganbeguian. E acrescenta: "As
reduções de efetivos serão maciças. Além
disso, a lei sobre as empresas do Estado
prevê também a possibilidade de fechar
certas empresas não rentáveis, demitindo
os trabalhadores (que receberão, a título
de indenização, o equivalente a três me-
ses de salário)."

Muitos vêm aí um fantasma puramen-
te capitalista: o desemprego. Aganbe-
guian nega essa possibilidade, mostrando
que hâ dois anos a Estrada de Ferro cia
Bielorrússia demitiu 12 mil empregados
após ter reformado sua gestão e aumenta-
do a produtividade. "Devido à penúria d.i
mão-de-obra na Bielorrússia, todos os
trabalhadores encontraram outro empre-
go." Mas nem sempre é tão fácil assim. O
próprio autor reconhece que no ano pa.s-
sado 10 ferrovias soviéticas demitiram
125 mil trabalhadores, "cuja reclassifica-
ção foi nitidamente mais difícil".

Viva o capital estran-
geiro — "Nós damos um bocado
de importância a possibilidade de consti-
tuir empresas de capital misto, com so-
ciedades estrangeiras no território sovie-
tico", diz — sem rodeios — Aganbeguian.
A parte estrangeira em tais empresas não
deverá exceder 49%, um total bem supe-
rior ao que países capitalistas como a
França consideram aceitável no atual
processo de privatizações."As firmas estrangeiras que participa-rem de tais sociedades poderão repatriar
sua parte dos lucros, em divisas fortes,
mediante nova taxação de 20'í. Uma
proposta semelhante — observados os
contextos respectivos — terá dificuldades
para ser absorvida no Brasil, onde a ques-tão da remessa de lucros é um eterno
ponto sensível.

E não é só: "Se as empresas se conten-
tarem em produzir para o mercado inter-
no da URSS, o estado será obrigado a
abrir mão da parte de seus próprios recur-
sos para assegurar a parte dos lucros, em
divisas conversíveis, que caburão ao socio
estrangeiro." Talvez seja por isso queAganbeguian acrescente que em seis me-
ses, desde que essas sociedades foram
autorizadas, os soviéticos receberam
mais de 300 propostas de participação da
parte de empresas estrangeiras.

Talvez não caiba exagerar, mas o mer-
cado e os baixos custos de produção do
país são lembrados: "O mercado interno
soviético é vasto, o que permite construir
empresas conjuntas de dimensões óti-
mas, com custos de produção relativa-
mente baixos." Além disso, há a possibili-
dade de exportar: "Nosso pais comercia
com 145 estados e presta assistência téc-
nica e econômica a 74 outros. Assim; é
compreensível que a URSS tenha vonta-
de de participar ativamente do trabalho
dos organismos internacionais que regu-
lamentam as relações econômicas. Ela já
pediu adesão ao GATT (Acordo Interria-
cional de Comércio e Tarifas) e não está
excluída, com o tempo, uma colaboração
com o FMI e o Banco Mundial.
O rublo conversível
— No dia em que a URSS entrar para o
FMI, o rublo terá uma cotação no merca-
do das moedas. Tal passo é visto como"decisivo para intensificar as relações co-
merciais da URSS". A moeda russa —
segundo o autor — não é conversível
porque "nós temos um sistema interno de
preços que se distingue nitidamente do
nível de preços no mercado mundial".
Segundo ele, entre 1989 e 1990, a URSS
deverá passar por uma reforma radical e
os preços do atacado, os preços pagos aos
agricultores e os do varejo serão modifi-
cados, tendo em vista os preços mun-
diais."É claro que numa economia de co-
mércio equilibrado e em presença de rela-
çóes normais e mutuamente vantajosa
com os demais países, poderemos sempre
calcular taxas de câmbio do rublo e de
outras divisas, de tal forma que consiga-
mos obter um equilíbrio global das moe-
das, o que favoreceria as relações interna-
cionais." Um discurso balsâmico neste
momento em que as moedas fortes do
Ocidente flutuam na incerteza e no desa-
cordo. Definitivamente, Abel Aganbe-
guian ainda vai surpreender muita gente
se a glasnost e a perestroika forem capa-
zes de impor-se.
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¦ Abril de 1940: a polícia
desmantela o que sobrou

do PC, prendendo todo o
seu Comitê Central. Getúlio
Vargas cria o salario
mínimo e o imposto sindical.

Em 1942. a UNE comanda
uma manifestação
antifascista no Rio.
Desalentado com o avanço
dos nazistas na Europa, o
escritor Stefan Zweig e sua
miilher se matam em
Petrópolis.

Dezembro de 1943: é
preso, em São paulo, Hélio,
Mota, presidente do
diretório estudantil XI de
Agosto. Uma passeata pede
a sua liberação. Resultado:
dois mortos e 25 feridos.

Luís Carlos Prestes é solto
em 1945. Na legalidade, o
PC tem um candidato: Yedo
Fiúza. Mas dois anos depois
o partido amarga a
ilegalidade. Ao mesmo
tempo, o Brasil rompe
relações diplomáticas com a
URSS. Na presidência da
República está o general
Eurico Gaspar Dutra.

A 5 de agosto de 1950
aparece a Voz operária —,
órgão oficial do clandestino
PCB.

Em 1952, a ameaça
vermelha paira na cabeça
dos generais Zenóbio da
Cosia e Canrobert Pereira
da Costa, que querem"cortar as mãos dos
comunistas que estão em
todos os cantos." Getulio
Vargas cria a Petrobras.
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Pgpa AMBÉM o Exército Vermelho foi
¦ | atingido pelos expurgos. Muitas

S cabeças rolaram, entre elas a do
t" marechal Tukachevski,

comandante-em-chefe, figura popular e
rival potencial do ditador. Tukachevski
teria sido apontado pela Gestapo, a
Benes, presidente da Tcheco-Eslováquia,
como agente nazista infiltrado. Uma
trama conveniente para Stálin? O fato é
que o.episódio simboliza a interferência,
nos expurgos da área militar, das
contradições diplomáticas em que se
envolvia a União Soviética.

A ascensão de Hitler em 1933, a
repressão dos comunistas alemães e a
hostilidade à URSS desviaram o rumo da
anterior aproximação com a Alemanha. O
isolamento parecia menor:
reconhecimento diplomático tardio d°s
EUA em 1933, entrada para a Liga das
Nações em 1934, pactos de ajuda mútua
com a França (1932) e a
Tcheco-Eslováquia (1935). No sétimo e
último congresso do Comintern, no
mesmo ano, trocou-se a estratégia
internacionalista da hostilidade à
esquerda não comunista pela política de
aliança com as forças antifascistas: a
Frente Popular francesa foi o exemplo
mais bem-sucedido (1936).

Mas as anexaçòes que Hitler ia

Soldados soviéticos hasteiam sua
bandeira no Reichstag, Berlim, em
30-4-1945, celebrando uma vitória obtida
ao custo de 20 milhões de vidas

e do ano seguinte, com o invasor a 45
quilômetros de Moscou.

Milhões de soldados russos
desertaram ou foram capturados. A
Ucrânia e a Criméia caíram cm 42. Stálin
foi buscar oficiais nos campos de
trabalhos forçados, apelou para o
patriotismo e a memória dos heróis
nacionais, promoveu e condecorou em
massa, despartidarizou relativamente as
:''of|as Armadas. O assédio de Leningrado

 foi terrível e longo (600 mil
teriam morrido de fome), mas
também uma obsessão fatal a
Hitler.

A URSS saiu da guerra
com 25 milhões de mortos, 15
milhões de nascimentos a
menos que o normal: uma
perda de 40 milhões na
população. Minorias acusadas
de colaboração com o invasor
foram internamente
deportadas às centenas de
milhares (alemães do Volga,
tártaros da Criméia, outras).
Mas, ao sabor do impulso
guerreiro ou das ambigüidades
diplomáticas (Teerã, Ialta,
Potsdam), vieram novas
anexações e conquistas
políticas. Em três anos, a
Europa do Leste estaria
sovietizada. Começava a
guerra fria.

E a reconstrução. Em
discurso de fevereiro de 1946,
Stálin não prometeu grandes
alívios: o perigo da guerra
persistiria enquanto existisse o
capitalismo. O quarto e o
quinto planos qüinqüenais
(1946-55) conseguiram
restabelecer os níveis
industriais do pré-guerra, mas
ainda uma vez em detrimento
da agricultura. A velhice do
ditador teria agravado a
paranóia: Andrei Jdanov

iniciou em 46 mesmo a campanha
ideológica antiocidental e antidissensôes
no pensamento e nas artes. Em janeiro de
1953, nove médicos do Kremlin — seis
deles judeus — são acusados de ter
assassinado vário.'» líderes, entre os quais
Jdanov, com tratamento inadequado.
Outros expurgos estariam sendo
preparados, sugeriria Khruschev em 1956.
Stálin morreu pouco depois, em março de
1953.

fazendo já prenunciavam a guerra em
grande escala. Em Munique (1938), os
ocidentais concordaram em ceder os
Sudetos tcheco-eslovacos à Alemanha.
Stálin — que segundo Milovan Djilas —
além de insensível como Calígula e brutal
como Ivã o Terrível era também finório
como um Borgia, reagiu a esta nova
ameaça de isolamento e à queda da
Tcheco-Eslováquia (março de 1939) com o
pacto de náo-agressáo com a Alemanha,
assinado em agosto do mesmo ano. Após
o ataque alemão à Polônia (Io de
setembro) e a declaração de guerra
franco-britânica, as tropas soviéticas
ocuparam um pedaço do país
conquistado; após a queda da França
(junho de 1940), a URSS anexou a
Letônia, a Lituânia e a Estônia.

A nova política externa parecia
funcionar: as fronteiras soviéticas já
eqüivaliam às do império czarista ou
quase. Faltava a Finlândia, mas ali —
apesar de certas conquistas territoriais ao
final — a resistência (novembro de 1939 a
março de 1940) foi muito maior. A
fraqueza do Exército Vermelho, mesmo
descontado o fator surpresa, seria outra
vez demonstrada na rápida penetração
das forças alemãs após a invasão de
junho de 1941 e nas enormes perdas deste
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A opinião do professor Hough é a de
que as eleições na União Soviética per-
maneceráo dentro de limites muito
mãis estreitos do que os existentes nas
democracias ocidentais.

Deve-se ter muito cuidado, observa
ele, "quando se avalia o tema das elei-
ções na URSS". Isto porque, "teórica-
mente, as eleições sempre existiram
lá", mas na prática não passaram de
um sistema totalmente controlado pe-
lo partido. "Creio que quando Gorba-
chev fala em eleições, está se referindo
a decisões sobre questões menores.
Não vejo no seu convite o voto tal
como é praticado no Ocidente. Não
podemos esquecer de que a URSS é
uma federação de países outrora inde-
pendentes. Se houvesse eleições gerais,
certamente se registraria uma tendèn-
cia ao fortalecimento das candidaturas
nacionais, para desagrado de Moscou.
Os ucranianos votariam em um ucra-
niano, os lituanos em um lituano e
assim por diante. Haveria uma ameaça
ao poder central, e ao fim de duas
eleições não existiria mais nada. As-
sim. creio que as eleições estarão sem-
pre confinadas na 
área das decisões
menores, as de nível
comunitário, eu
diria."

Isso implicaria
na eternização do
partido único?

Sem dúvida.
Gorbachev não pode
imaginar outro tipo
de sistema. Embora
esteja modernizando
a sociedade soviéti-
ca, esta também, co-
mo não poderia dei-
xar de ser, convenci-
do de que a decisão
centralizada dentro
de um só partido é a
mais conveniente. 
Acredito que o desenvolvimento políti-
co da União Soviética poderá transfor-
má-la numa espécie de México, que
vive há mais de meio século sob o
controle total do Partido Revolucioná-
rio Institucional.

Isso não é, na opinião do cientista
político, algo que implique numa con-
tradição insolúvel com o fato de a
glasnost passar também pelo campo
dos direitos individuais. "Não há dúvi-
da de que passa", diz ele. Mas, prosse-
gue, "uma vez mais devo recorrer ao
exemplo do México. O mexicano se
sente livre, com seus direitos respeita-
dos, sobretudo o direito de ir e vir. O
cidadão soviético deverá também se
sentir assim. Apenas continuará ex-
cluído do processo de seleção de suas
lideranças. Mas nem por isso estará
sendo oprimido".

E já é sensível a abertura nesse
sentido?

Bastante sensível. Os judeus, por

A classe média fará

reivindicações

materiais e políticas;
se não for atendida,

poderá saltar para o

barco da oposição

exemplo, agora com maior liberdade
de expressão, já podem ter livros em
iídiche e estão revivendo peças do seu
teatro. Restaurantes já podem servir
sua cozinha e a liberdade de criação
artística para eles está bastante am-
pliada. O fato é que em todos os setores
da vida soviética respira-se liberdade
com mais abundância. Evidentemente,
não podemos comparar a situação so-
viética aos padrões ocidentais. Mas a
meta é esta. A Alemanha Oriental, por
exemplo, com 13 milhões de habitan-
tes, teve no ano passado um milhão de
turistas viajando pelo mundo afora.

Entende o professor Hough que o
direito de ir e vir é importante para
Gorbachev, peça fundamental na sua
política de liberalização e moderniza-
ção da sociedade. "Não se pode imagi-
nar ou planejar uma atividade expor-
tadora maciça, como é vital para os
soviéticos, sem que milhares de cida-
dãos saiam pelo mundo a fim de conhe-
cer os hábitos de seus clientes em
potencial. E isso não deve ser prerroga-
tiva de missões comerciais. Creio que o
direito de ir e vir não apenas serátolerado, mas servi-

rá como importante
ferramenta no con-
texto da abertura".

Hough, no entan-
to, faz uma ressalva
quanto aos judeus,
que devem ser vistos
como uma peça no
jogo com os Estados
Unidos. Os soviéti-
cos, diz. "têm na vál-
vula de controle da
emigração judaica
um importante fator
para obter posições
mais favoráveis dos
EUA. A abertura pa-
ra a emigração é
também uma forma
eficiente de relações

públicas. As indicações são de que o
íluxo continuará".

E no tocante ao acordo de redução
de armas nucleares, até que ponto ele
seria importante para prover a URSS
dos recursos necessários à sua moder-
nização? Mais uma vez o professor
Hough responde com uma ressalva:"Temos que diferenciar desarmamen-
to de controle de armamentos. O que
a URSS precisa é de reduzir drastica-
mente seu efetivo militar, cortar des-
pesas na marinha, na aeronáutica e
no exército, para aplicar o saldo na
promoção da indústria de informáti-
ca, por exemplo. Diante de tal qua-
dro, o acordo com os EUA é importan-
te, mas não diria vital".

Hough acredita que. sob Gorba-
chev, as relações da URSS com os
EUA serào "civilizadas, para usar a
expressão empregada pelo próprio lí-
der soviético". Haverá relações de es-
tado para estado, ou de empresário

para empresário. E no seu entender "a
URSS não está mais interessada em
estreitar relações com os partidos co-
munistas ao redor do mündo". Tais
laços permanecerão, até por questões
formais, "mas o que prevalecera, seja
com os EUA, seja com o Brasil. Argen-
tina ou Japão, será um relacionamen-
to de conveniência para os objetivos
soviéticos".

No caso, os objetivos ideológicos
deixaram de ser prioritários. O que os
soviéticos pensam, diz Hoúgh, é em
obter maior colaboração internacio-
nal, algo "vital para a sua balança
comercial e para amealhar recursos
destinados à sua modernização". Náo
é à toa. diz, "que os soviéticos ofere-
cem caças-minas ao Kuwait, um esta-
do de direita, e conversam com o Irã,
no sentido de obter a elevação do
preço do petróleo, quase como na
condição de membro da OPEP. No
comércio exterior, portanto, a ideolo-
gia passa ao largo. Quem pensar que
um embaixador ou um enviado sovié-
tico vai tratar principalmente da dis-
seminaçáo das idéias socialistas, co-
meterá um grave erro. Eles estarão
interessados em disseminar produtos
soviéticos".

A política externa soviética, obser-
va Hough, também se modernizou pa-
ra acompanhar a abertura. Obedeceu-
do à teoria multipolarj a diplomacia
soviética hoje presta tanta atenção a
um encontro com Kohlf quanto com
Felipe Gonzalez ou Sarney. Desdobra-
se para não caracterizar a sua política
externa como uma larga avenida de
mão dupla, na qual só trafegam auto-
móveis com placas de Washington e
Moscou. A multipolaridade da ação
externa será uni traço marcante nos
próximos anos. É muito mais impor-
tante para os brasileiros saberem ava-
liar o peso da visita — extremamente
relevante — do chanceler Schevard-
nadze a Brasília do que os avanços no
acordo para a redução dos ármamen-
tos nucleares entre as duas superpo-
téncias.

Onde repousa, exatamente, a for-
ça de Gorbachev?

Sobretudo no equilíbrio. Ele tem
de armar um complicado jogo de poder
a fim de conseguir o apoio dos conser-
vadores e dos liberais para o avanço de
sua política. Não podemos esquecer
que ele lida com uma classe política
bastante dividida em relação ao passa-
do e que assim será em relação ao
futuro. Quando falam de Stálin, os
conservadores admitem que ele come-
teu erros. Já os liberais não hesitam em
classificar esses erros como crimes. E
através de um sutil jogo de concessões
à esquerda e à direita do partido que
Gorbachev conseguirá, como tem con-
seguido, manter-se inquestionável na
liderança da nova revolução soviética.

H Francisco Juliao cria cm
1954 a Ia Liç/a Camponesa.
Em 3 dc outubro de 1955,

Juscclino Kubitscheck c eleito
presidente da Republica. Cuio
Prado Júnior lança, cm São
Paulo, a Revista brasiliense, de
orientação marxista. Zc Ketti
canta, no filme de Nelson
Pereira dos Santos: "Eu sou o
samba a voz do morro sou eu
mesmo, sim senhor".

O filme Rio 40 graus inicia ó"
novo cinema brasileiro, mas em
1956 ha urna grande
perplexidade no PC. E o ano do
XX Congresso do Partido
Comunista da União Soviética,
que denuncia os crimes do
venerado Stalin.

Surgem, em 195S. dois
partidos comunistas: o"Brasileiro" e o do Brasil.

Norma Benguel. em 1959.
aparece em O homem do
sputinik. com Oscarito e Carlos
Manga na direção. Ficlcl Castro
vem ao Brasil e esta no poder
em Cuba. Será idolatrado pelas,
esquerdas.

No ano seguinte, aparece em
São Paulo, com bandeiras
medievais, a Tradição. Família
e Propriedade (TFP)l Jânio
Quadros, presidente da
Republica, reata com a URSS
em 1961 e prega no peito de
Che Guevara a Ordem do
Cruzeiro do Sul.

Março de 1964: Marcha da
Família com Deus peln.
Liberdade. Abril. Golpe de
estado no pais. Os militares
tomam o poder

ta Sovietólogo americano acha que as

mudanças na URSS são palpáveis,
como palpáveis são também os

obstáculos ao êxito da política

gorbacheviana

terceira

evolução

Sílvio Ferraz
Correspondente

Wtff ASHINGTON — O que o povo
1 Ml soviético está vivendo náo é
ftí®/ uma utopia, mas a sua terceira
W® revolução. Quem faz essa afir-

maçáo, ao JORNAL DO BRASIL, é o
¦professor Gerry Hough. 52 anos, da
Brookings Institution, diretor do De-
partamento de Ciência Política da Uni-
versidade de Duke (Carolina do Nortei
e autor de quatro livros sobre a URSS,
onde já esteve vinte vezes: Como a
União Soviética é governada (1979), A
liderança soviética em transição
(1980), A luta pelo terceiro mundo
(1986) e A Itússia e o Ocidente: a políti-
ca de Ctorbachcv, a aparecer em feve-
reiro próximo.¦ — Se considerarmos que em 1929
houve na prática uma segunda revolu-
ção na URSS, podemos dizer que esta é•a terceira — explica o professor Hough.
— Gorbachev está conduzindo uma
abertura real. que levará o povo sovié-"tico a um padrao de vida superior, a
uma sociedade mais parecida com a do
Ocidente. Está abrindo as portas do
país à civilização ocidental. A socieda-
de soviética por ele concebida dará
condições inclusive para o seu próprio
fortalecimento político. As transforma-
ções são realidades palpáveis.

Para Hough, tem-se de ser cauteloso
ao analisar a oposição que se faz e se
fara a Gorbachev. Todos, diz ele,"olham para os conservadores". Mas
ele acredita que o setor para o qual
Gorbachev estará mais atento é o dos
liberais. "Na medida em que a socieda-
de soviética se modernizar, surgirá
uma classe média mais poderosa. Essa
classe fará reivindicações materiais e
também políticas. Caso não sejam
atendidas, daráo margem a que os libe-
rais abandonem a canoa de Gorbachev
e embarquem no da oposição".

Deve-se considerar, é claro, a buro-
cracia do partido. Mas, em relação a
esta, a opinião de Hough é a de que
Gorbachev "está executando uma po-
lítica muito inteligente". Os supermi-
nistérios, que concentram uma "desço-
munal parcela" de poder, "são detesta-
dos pelos iideres regionais, prefeitos e
chefes políticos". Por isso, acrescenta,"Gorbachev tem dispendido muito de
seu tempo no esforço para fortalecer os
vínculos com essa base partidária. Pos-
so. pois, afirmar com tranqüilidade:
quem pensa que Gorbachev terá pro-
blemas com a estrutura do partido,
está enganado".

A modernização, entretanto, poderá
ser atrasada por outros obstáculos.
Hough especifica: "Crises econômicas
que afetem os mercados mundiais, cri-
ses na agricultura, carência de um se-
tor industrial mais moderno. Até mes-
mo a fixaçao de camponeses nas gran-
des cidades poderá ser um desafio pon-

derável". A questão econômica, pros-
segue Hough, é a maior barreira a
Gorbachev. "Em termos gerais a
URSS vem crescendo a uma taxa con-
tínua de 2'7r a 3r/r, e Gorbachev já está
acelerando esse crescimento. Mas o
grande obstáculo é a inovação. Expli-
co: a televisão a cores fabricada na
URSS náo tem condições de competir
em qualidade com um produto similar
da Coréia do Sul ou do Brasil. Os
empresários brasileiros com quem cru-
zei em Moscou estavam muito desen-
corajados para empreendimentos co-
muns com os soviéticos. Até no setor
têxtil, pela má qualidade dos fios. Se
Gorbachev quiser transformar seu país
num sério exportador de bens deverá
atacar com grande vigor a questão da
qualidade. Enquanto os soviéticos fize-
rem produtos inferiores aos dos euro-
peus, ou mesmo dos coreanos e brasi-
leiros, será difícil sua participação no
mercado internacional.

E os produtos para consumo in-
terno, já apresentam melhorias?

Sim, Gorbachev decidiu e imple-
mentou mudanças radicais na agrieul-
tura, e isto já se reflete na oferta de
produtos. Também no caso dos bens
de consumo a oferta já aumentou. As
reformas, nos moldes das realizadas na
China, deverão alcançar seus resulta-
dos nos próximos três anos. A questão
que permanece é a da tecnologia. Se os
soviéticos, definitivamente, querem se
modernizar, é preciso que atraiam in-
vestimentos estrangeiros, derrubem as
barreiras protecionistas e busquem só-
cios no exterior, capazes de ajudá-los a
queimar etapa em seu processo de mo-
dernizaçáo.

Ante a observação de que o compu-
tador é indispensável á modernização
é que nessa área o atraso parece extre-
mamente grave, o professor Gery
Hough opina: "Eles tèm computadores
cinco ou dez anos atrasados em relação
aos fabricados nos Estados Unidos.
Mas os soviéticos formam uma socie-
dade matemática por excelência, e po-
deráo ser muito bons em programas.
Resta como desafio a escala de produ-
ção. Os soldados soviéticos que trei-
nam em computadores são obrigados a
fazè-lo com modelos de papelao..."E os computadores pessoais, con-
tinuam temidos?

Sim. Este é outro ponto que Gor-
bahev terá de atacar com a maior
rapidez, para que náo haja um atraso
irremediável. Ainda persiste o temor
de que os computadores pessoais pos-
sam — como podem, efetivamente —
ser usados para outras finalidades que
não as do interesse do Estado. Mas
esse medo deve acabar. É indispensa-
vel que haja avanço também no setor
da informação.

Gorbachev convidou o povo a votar.
Mas o que existe nessa área seria um
processo sério de escolha ou uma sim-
pies ratificação de decisões tomadas?

Houve mais. A China começou a
dissentir. O comunismo se tornou
policóntrico. A dètente com os EUA
encalhou no episódio da queda (ou
derrubada) do jato U-2 em maio de 1960 e
na condenação de seu piloto; afundou
após a tentativa de instalção de mísseis
em Cuba e o recuo, ante um mundo
alarmado. Contraditório, emaranhado em
investidas populistas e projetos
econômicos utópicos (alcançar o nível de
vida dos EUA em 1970). Khruschev ainda
irritou os apparatchiks (os homens do
aparelho do Estado i com seu
individualismo, a reorganização e
manipulação partidárias decididas por
fiat. Já em junho de 1957 tivera de
recorrer ao Comitê Central para impedir
seu afastamento por rivais no Presidium.
Mas no início dos anos GO, além dos
interesses contrariados, a agricultura
definhava e a indústria marcava passo.
Em outubro de 1964, nova surpresa para
o mundo exterior: Khruschev foi
dispensado de suas funções "em vista se
sua avançada idade e a deterioração de
seu estado de saúde", criticado pelos
episódios cubano e chinês) pelo desejo de
reduzir as forças armadas. So já não
surpreendeu tanto que ele pudesse
retirar-se á sua daclia em paz e
integridade física.

Terror denunciado,

promotor aposentado

0 

homem que ocupara Berlim, tirara a
URSS das ruínas mudava o curso
dos rios e tornava férteis os
desertos, que escrevia sobre

lingüística e economia, o marechal
filósofo, o "homem que mais amamos" (de
Thorez. líder comunista francês)
desapareceu sem.deixar saudades. O culto
a Stálin — pelo menos em seus aspectos
ostensivos — deslez-se em semanas, muito
bronze de suas inumeráveis estátuas
retornou às fundições. O pais, queria
respirar, e a desestalinizaçáo surpreendeu
o movimento comunista internacional,
que ainda no congresso do PCUS em 1952
se alinhava unanimemente à pátria mãe
do socialismo (China e PCs ocidentais
incluídos).

Antes que um novo dirigente de ares
campónios e determinação não menos
individualista assumisse a condução do
pais. proclamou-se uma "liderança
coletiva", com Malenkov secundado porBéria e Molotov. Béria, chefe da policia
secreta, logo se tornaria o último (com
seguidores) a ser eliminado segundo os
velhos métodos. Malenkov. que enfrentou
as primeiras sublevações no exterior
iBcrlim c Leipzig. 1953) e algumas no
país. ofereceu à população um "novo
curso", com ênfase na produção de bens
de consumo.

Não durou Khruschev. que em

setembro de 1953 passou do Presidium à
Secretaria Geral, já o combatia nesta
frente, enquanto na da agricultura
empurrava centenas de milhares de
jovens e especialistas para a conquista
das terras virgens na Sibéria ocidental e
no Cazaquistão. Malenkov foi forçado a se
afastar em fevereiro de 1955, e
exatamente um ano depois o célebre
relatório de Khruschev, em sessão secreta
do XX Congresso, denunciava os crimes
de Stálin. sua paranóia e incompetência.
O corpo do ditador foi retirado da
companhia de Lénin no mausoléu da
Praça Vermelha. Stalingrado foi
rebatizada Volgogrado (1961).

Era o degelo. Pasternak ainda seria
perseguido por Doutor Jivago (1958). mas
Soljenitsyn publicou Um dia na vida de
Ivan Denissovich (1962), detalhando os
horrores num dos campos do gulag. O
sexto plano qüinqüenal (1956-60)
encurtava a jornada de trabalho, previa
aumentos salariais e de pensões, maior
descentralização administrativa. A URSS.
que já possuía a bomba, mandou primeiroo homem ao espaço. Eram bem-vindos os
eletrodomésticos americanos que Nixon
foi mostrar a Moscou em 1959.

No mesmo ano Khruschev foi aos
EUA. Depois de declarar obsoleta, em 56,
a tese da inevitabilidade das guerras
enquanto subsistisse o imperialismo, ele

Kruschev denunciou Stálin,
aparteou na ONU com um sapato
e prometeu superar a economia
americana em 1970, mas
fracassou efoi aposentado

encaminhava o pais para a "plena
construção do comunismo", ciando por
descontada a conquista do socialismo.
Mas os problemas já haviam começado.
As repercussões da mudança no resto do
mundo socialista faziam seu líder parecer
um aprendiz de feiticeiro. Depois de
visitar o herege Tito cm 55, ele enfrentou
cm outubro de 56 uma revolta na Polônia,
onde Gomulka pôde conter os tanques
soviéticos, mas sobretudo a quase
revolução húngara, em que Nagy viu suas
forças esmagadas implacavelmente. Os
ocidentais estavam ocupados em impedir
que Nasser nacionalizasse o canal de
Suez.
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Paris, artistas que nüo eram dissidentes
exibiam suas obras parecidas com as queestfio sendo feitas em qualquer parte do
mundo e cobravam pregos do mercado
internacional. "O que eles querem ú ven-
der" — disse a marcha na Catherine
Thleck. "Moscou está pior que Nova
Iorque".

No ano passado, na apresentação da
pega A ditadura da consciência, de Mi-
khail Shatrov, um ator passava o mlc.ro-
fone para um espectador que não teve
medo. Disse que a oposição política era
essencial para a democracia. O Iron Mai-
den — o grupo Jieavy metal — toca nos
estádios da União Soviética; também
UB-40 acabou de fazer uma temporada lã.
Hã endereços quentes, como o do Warrior
Club, onde "metalelros", com trajes de
visigodos, fazem barulho com suas gUi-tarras elétricas. Anatòly Krupnov, o líder
da banda Obelisco negro, espuma: "As
pessoas estão queimando/ Das suas ai-
mas sai fogo." Os jovens estão pagandode 40 a 100 dólares para ter nas suas
discotecas o último som vindo do Ociden-
te. E as baladas de Vladimir Vissotski,
que morreu em 1980 encharcado de heroí-
na, já passaram para o vinil, quando até
pouco tempo só podiam ser ouvidas cm
cassetes piratas.

Na verdade, ainda não existe uma arte
da glasnost. O que está ocorrendo é a
desova de uma produção até então inter-
ditada. Foi o que aconteceu com o filme
Tema, de Glcb Panfilov que arrebatou,
este ano, o grande prêmio do Festival de
Berlim. A película, que descreve a situa-
ção de um poeta que trabalha como co-
veiro depois de cair em desgraça, foi
realizada em 1978. Criticar a arbitrarieda-
de do período stalinista deu ao diretor
georgiano Tenguiz Abuladze, com o seu
filme Arrependimento, feito em 1984, o
Grande Prêmio Especial do último festi-
vai de Cannes. E este ano, no Festival de
Moscou, foi exibida uma retrospectiva
dos filmes de Andrei Tarkovsky, que mor-
reu no início do ano. Tarkovsky fez Nos-
talgia e O sacrifício na Itália e na Suécia,
impedido de realizá-los na União Sovié-
tica.

O prêmio Nobel deste ano é um russo
dissidente, Joseph Brodsky. Mas desta
vez não desceu uma cortina de silêncio
Os seus poemas foram publicados em
revistas especializadas. Nabokov — o au-
tor de Loiita — foi editado; e o complexo
poeta Velimir Khebnikov — um ousado
vanguardista do modernismo russo —
teve um livro republicado numa tiragem
de 200 mil exemplares. Outro tabu deverá
ser quebrado com a publicação do ro-
mance Doutor Jivago, de Pasternak t—
uma obra que descreve a revolução de
1917 do ponto de vista crítico. Nem tudo
ocorre sem contradições. Uma peça de
teatro, Armadilha numero 4fi, tamanho 2,
criticou um adolescente porque usava
jcans e alguns historiadores mais retro-
grados estão criticando o papel histórico
de Pedro, o Grande, o czar que abriu as
portas da Santa Rússia para a moderni-
dade e o cosmopolitismo do Ocidente.
Estes ainda sonham com as torres acebo-
ladas do Kremlin e com o mujique chora-
minga.

A insurreição dos 
jornais

* Depois de uma longa alienação, a impren sa soviética busca a transparência. Mudam os temas em

suas páginas, as práticas nem tanto.

Ricardo Artit

Dos 

sete membros do primeiro Po-
litburo do Comitê Central do Par-
tido Operário Social Democrata
Russo, quatro — Lênin, Trotsky,

Kaemov e Zinoviev — eram jornalistas.
Lênin só deixou de exercer a profissão —
na qual foi repórter,, redator, chefe de
redação, correspondente, diagramador,
copy-desk, impressor e tipógrafo — quan-do passou a Chefe de Estado. A revolução
foi um triunfo da Insurreição dos Jornais.

O primeiro ensaio do grupo de social-
democratas russos de Petrogrado, em
1895, foi o primeiro número do jornalRabotchaia delo. O partido revolucioná-
rio começa, em 1900, com a fundação do
Iskra. O Pravda, em 1912, é o partido, sua
rede de difusão sua estrutura, esqueleto e
quadros. O papel da imprensa está anun-
ciado na metáfora do fio de prumo, em O
que fazer de Lênin (1902): "O jornal é

como o andaime que me levanta ao redor
de um edifício em construção".

O estado soviético cuidou de assegu-
rar para si o monopólio das propriedadesdisciplinares da imprensa. Desenvolveu-
as. Jornais, livros, editoras, livrarias, bi-
bliotecas, papel, tudo foi posto sob o
controle do estado. Os bolcheviques mon-
taram um aparelho — uma pirâmide: dos
jornais nacionais aos das repúblicas, das
regiões, municípios e aldeias; do órgão do
Comitê Central aos comitês regionais e
aos sovietes; do vértice das organizações
sociais (exército, sindicatos, associações,
clubes, empresas, ministérios e universi-
dades) às bases. Agências, como a Tass, a
Novosti ou os estúdios centrais de TV em
Moscou difundem notícias nacionais e
estrangeiras e recolhem notícias locais.
Não há contatos horizontais entre os jor-
nais. Editores são nomeados por critérios
políticos. A censura é exercida em cada
nível, ao longo do dispositivo inteiro.

A imprensa soviética in-forma, não

noticia. Rejeita a objetividade jornalísti-
ca do capitalismo liberal. A URSS profes-
sa um conceito científico de jornalismo e
propaganda. Não mascara a ideologia
que a inspira: é marxista. Trata-se de
transformar a realidade, mudar o mundo,
construir o homem e propagar o Progres-
so — como o partido define. O que atrapa-
lha o sistema todo é que a representação
do real e o real nem sempre coincidem.

A estatização das idéias serviu para
preservar, na URSS, valores do humanis-
mo dos séculos XVIII e XIX que o capita-
lismo está liquidando. E criou, também,
um novo modo de domínio — o mais
intransparente dos tempos modernos —
no qual a alienação, o ceticismo e a
amarrara arimiiriram nnvns onpínrnn.i.

Setenta anos depois, o sistema busca a
transparência. A imprensa volta-se para
muito daquilo que recalcava: revisionis-
mo histórico, abuso de autoridade, cor-
rupção, reformas políticas e econômicas,
desajustes, drogas, homossexualismo.

prostituição, liberdade de expressão.
Gorbachev, em dois anos, verga o peso de
70. Pós Alexandre Yakovlev, secretário
do partido para a Cultura e a Propagan-
da, no alto da pirâmide. Mas, no Pravda,
órgão do Comitê Central, Viktor Afana-
syev continua como editor desde 1976. Se
a glasnost diminuiu a presença da censu-
ra nas redações, aumentou, drasticamen-
te as responsabilidades dos jornalistas.
Tornou o ofício deles mais transparente.

A vanguarda concentra-se em Moscou.
Nenhum jornal de província ou dos estra-
tos inferiores da pirâmide ousaria. Ogo-
nyok, Notícias de Moscou, Moskovsky
Komsomolyets (o órgáo da juventude co-
munista de Moscou), Sovietskaya kultu-
ra e Literaturnaya gazeta são os arautos
dos novos tempos. Tempos derrapantes.
Uma semana depois de Yakovlev asjíu-
mir, Yegor Ligachev — o secretário de
Ideologia do partido e porta-voz da linha
dura — visitou de surpresa a redação do

Sovietskaya kultura. Condenou a forma-
çào de elaques na imprensa, o abandono
do realismo socialista na literatura e a
moda do criticismo . A redação deve ter
gelado.

Mudaram os temas. As práticas, nem
tanto. O acidente de Chernobyl levou
dois dias para ser assumido e 12 para ser
noticiado. O pouso do avião de Mathias
Rust na Praça Vermelha foi ignorado
durante dias. Ninguém levanta a hipótese
de novos partidos. O drama dos soldados
no Afeganistão é ignorado. Não se fala da
psiquiatrização dos dissidentes. Trotsky
continua uma sombra. Mas as elites do
partido sabem de tudo pelos boletins
reservados. Critica-se Brejnev. Elogia-se
Gorbachev. Mas nas fotos do Pravda a
mancha vermelha na careca do secretá-
rio-geral do partido não aparece.
Ricardo Arnl, redator da editorial internacional do JB. ê
Mestre em Comunicação pela UFRJ com a tese Os
curadores de menores, uma comparação entre a

imprensa no socialismo e no capitalismo.
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Em 1922, a vanguarda nas tuas, carregando em carro aberto a
maquete de Tatlin, Homenagem à III Internacional. Setembro de
1974: pintores inconformistas expõem no Parque lzmailovsky e são
reprimidos pela policia

KHRUSCHEV 

foi o único dirigente
soviético que não ficou no comando
até a morte, o que bem dá idéia do
incômodo causado pelodecisionismo individualista, a infrutífera

elevação do tom na polêmica pública com
os chineses, as repercussões da
desestalinização. Quando Alexei
Kossyiguin assumiu a chefia do governo e
Leonid Brejnev, a do partido, os
moscovitas começaram a analisar a
situação com um trocadilho
desabusado."Como viveremos agora?""Kak po brejnemu" ("como antes"),
respondiam. Não foi bem assim.

Retomado o princípio da direção
coletiva, a lei do "socialismo científico"
voltou a ser proclamada em detrimento
do personalismo. O temor dos
apparatçhiks foi aplacado com o fim da
separaçáo khruscheviana das hierarquias
industrial (cidade) e agrícola (campo), queentre oulras coisas fazia pender uma
espada sobre as cabeças dos líderes
nacionais do partido. Lyssenko foi
denunciado, assim como suas teses
contrárias à genética mendeliana clássica,
e rompido seu controle sobre a pesquisana agronomia. Mas o fim das promessas
populistas veio acompanhado de um freio
à desestalinização.

Preocupados em remediar o crônico
problema da agricultura, em reduzir nas
indústrias de ponta, no consumo, na
pesquisa científica o flagrante atraso em

relação ao Ocidente, os novos lideres
reconhecem que a hipertrofia do aparelho
de Estado é contraproducente, induz à
produção em quantidade para atender às
metas do plano, em detrimento da
qualidade. A reforma administrativa foi
adotada em 1965. Mas, se os quadros
conquistam boa margem de iniciativa, a
reconstituição dos ministérios
pulverizados por Khruschev e a
confirmação do papel diretor do partidodão satisfação às correntes conservadoras.

Brejnev lhes daria outras. O Exército
Vermelho não estava inquieto apenas com
o relativo desarmamento do período
anterior: era preciso restabelecer
plenamente os valores morais e militares
arranhados pela denúncia do culto da
personalidade. Em 1965, Brejnev presta
uma homenagem discreta mas eloqüente
a Stalin. Em fevereiro de 66, o primeiro
golpe contra os ataques à disciplina e o
que mais tarde se chamaria dissidência: o
crítico Andrei Siniavski e o tradutor Yuli
Daniel são condenados por difusão de
textos "anti-soviéticos" no exterior.
Outros processos se seguiriam
(Guinzburg). Intelectuais e cientistas,
entre eles Sakharov. publicam carta
aberta a Brejnev, condenando a
reabilitação de Stalin.

Antes de 1968, Soljenitsyn já tinha
manuscritos confiscados e publicações
recolhidas. Naquele ano, o partido inicia
nova campanha pela restauração da

Ê lançada em 1965 a
Revista Civilização

Brasileira, sob a direção de
Ênio Silveira, com tiragem de
40 mil exemplares. Show
Opinião. Canta-se: "Carcará:
pega, mata e come." O ato
institucional n° 2 extingue os
partidos políticos e as
esquerdas fragmentam-se em
vários partidos.

O VI Congresso do PCB,
realizado em dezembro de 1967,
condena a luta armada —
opção de cinco partidos de
esquerda.

Em 1968, o Comando de Caça
aos Comunistas depreda o
teatro onde se apresentava a
peça Roda viva, de Chico
Buarque de Holanda. No dia 4
de setembro do mesmo ano ô
seqüestrado o embaixador dos
Estados Unidos, dias depois
trocado por prisioneiros
políticos. Márcio Alves de Souza
Viera, líder do PCBR c morto
nas dependências do / Batalhão
da Policia do Exército.

Estoura em 1979 a guerrilha
do Araguaia, montada pelo PC
do B, de orientação maoista; e
nesse mesmo ano o Brasil
vende 240 mil toneladas de
açúcar para a República
Popular da China.

Prestes é exonerado, em 1980,
do cargo de Secretario-Gcral do
Partido Comunista. Cinco anos
depois, o Brasil está na
abertura, existe a anistia
política e todos os partidos
comunistas vivem na legalidade

Freio e marcha à ré,

queda e estagnação

Wilson Coutinho
oi uma primavera negra. Em 23 de

Hi abril de 1932, o Comitê Central do
_0* Partido Comunista da União So-
™ vietica decretou o fim da liberdade
de expressão no país, e dois anos depois,
o I Congresso dos Escritores formulou os
princípios do realismo socialista. Para
ura país que tinha sido, em todos os
campos, um dos centros da arte de van-
guarda e da experimentação, a mordaça
paralisava um turbilhão criativo. Alguns
artistas, como os pintores Kandinsky e
Chagall, já tinham ido embora do país.
Outros não tiveram essa sorte: o escritor
Isaac Pabel foi fuzilado; o dramaturgo
Meyerhold acabaria na cadeia; sua mu-
lher, a atriz Zinaida Raij, foi assassinada;
o critico Nikolai Nikolaevich — um defen-
sor da obra construtiva de Tatlin — suou
num campo de trabalho forçado. No final
da década de 30, o ingênuo poeta Boris
Pasternak ainda parava na rua alguns
amigos que achava influentes no Partido

,para indagar: "Stálin precisa saber do
que está acontecendo". Stálin sabia.

Como um símbolo de que as coisas
iam mal, depois da morte de Lênin, Maia-
covski detonou um tiro no peito em um
hotelzinho de Moscou. Em 1936 Stálin o
transforma no melhor poeta da época
soviética, de uma maneira tão oficial, que
desta vez Pasternak observou que a sua
poesia fora introduzida para o público
com tamanha força como tinham sido as
batatas na época de Catarina, a Grande.
E com isto tudo virou oficial, inofensivo e
tedioso. A arte soviética passou a fazer
épicas sobre tratores. Os trabalhadores

retratados pareciam ter saído de uma
academia de musculação, e nos romances
só cabiam heróis positivos. A União So-
viética voltou-se para a Rússia oriental,
mirando-se não nos caminhos abertos
para o Ocidente, mas para as torres ace-
boladas do Kremlin.

Verão, 1983. O então secretário-geral
do Partido Comunista, Constantin Cher-
nenko, defende na União dos Escritores
— uma poderosa organização com 9 mil
sócios e que recebe 10% de toda a criação
literária publicada — o realismo socialis-
ta e solicita que os escritores reflitam
sobre os "heróis do plano qüinqüenal".
Era difícil encontrá-los. A juventude, que
náo passara pelos sacrifícios da guerra,
coletava seus heróis no esporte, na músi-
ca ou no cinema — e muitos deles eram
ocidentais. O grupo de rock soviético
Machina Vremini, o inglês Kiss ou a can-
tora Ana Pugachova — uma espécie de
Madonne russa — valiam mais que um
personagem com uma planilha de produ-
ção entre os dedos. O discurso de Cher-
nenko parecia ter o eco de uma folha
caindo nas neves da Sibéria. No outono
de 1987, uma animada curadora, Nina
Barabanova, empilhava no museu estatal
de Leningrado obras de Chagall, Kan-
dinsky e Kasimir Malevitch — artistas
censurados —, preparando uma grande
exposição para o próximo ano.

A glasnost começava a derreter os
dogmas. Em setembro de 1974, quando os
artistas foram pintar no Parque Izmai-
lovsky, tiveram seus cavaletes e quadros
quebrados pela policia. Na última Feira
Internacional de Arte Contemporânea,
realizada em setembro deste ano, em

RONICA v,

¦ Brejnev
fez um
discreto
retorno ao
stalinismo,
mandou
seus
tanques
sufocarem
a
Primavera
de Praga e
levou o
vais a uma
longa
estagnação

disciplina e da ortodoxia. Mas foi um
acontecimento externo que levou não só
ao descarrilamento da détente como a um
maior aperto ideológico: a tentativa da
primavera tcheco-eslovaca e a invasão do
país pelas tropas soviéticas e do Pacto de
Varsóvia em agosto de 68.

O nascimento da "doutrina Brejnev"
veio de par com a ascendência crescente
de seu autor: até 1970, aproximadamente,
Kossyguin ainda exercia um papel
predominante na diplomacia e na
indústria. A partir de então, Brejnev, o
apparatchic sem estilo, torna-se o chefe
supremo do partido e do país. Viajando
muito, recebendo Nixon (duas vezes),
Ford, Brandt, ele trata de obter do
Ocidente desenvolvido a cooperação de
que a URSS precisa para firmar sua
posição de segunda potência mundial.
Obtém o reconhecimento diplomático e
chega a assinar os acordos sobre direitos
humanos em Helsínqui (1975).

Do outro lado da moeda, o programade rearmamento é maciço. Após os
conflitos fronteiriços de 1969, as marchas
e contramarchas com a China e o desejo
de conter a influência do rival
determinam em parte a política regional:
ajuda militar ao Vietnã, ao Paquistão, à
índia, ocupação do Afeganistão. Esta
assinala o ponto mais baixo da
diplomacia, assim como os embargos
comerciais americanos e a persistente
denúncia dissidente do desrespeito aos
acordos de Helsínqui. Expulso Soljenitsyn,
confinados Sakharov e milhares de outros,
Brejnev morre em novembro de 1982 à
frente de um regime que parecenovamente à procura de uma renovação.
Os idosos e meteóricos sucessos Andropov
e Chernenko também morrerão antes de
desejá-la ou ter condições de
empreendê-la. Entra em cena Gorbachev
e as mudanças começam.
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"Entrêvista/Giuseppe 
Boffa

o impulso recuperado

Ideais
Há muita
diferença entre os
ideais de 17 e o
Estado soviético.
Mas aqueles
ideais, como os
da Revolução
Francesa, não
perderam sua
carga inovadora.

Modelo
A Revolução
tinha em seu bojo
muitas
potencialidades,
mas a sociedade
que saiu dos anos
30/40 resultou de
uma crise e de
uma violenta
repressão.

Falha
Enquanto crescia,
a sociedade
soviética era
obrigada a
medir-se com o
resto do mundo.
E foi nesse ponto
do percurso que
o modelo
stálinista falhou.

Araújo ISctto
Corrospondonlo

JORNAL DO BRASIL — Como co-
niunista c historiador, concordaria
hoje com a famosa critica de Enrico
Berlinguer, ex-lidcr do PCI, que há
cerca de 10 anos considerou exauri-
do o impulso propulsor da revolu-
ção de outubro de. 1917?. 
G iuseppe Boffa — A interpretação
que sempre dei ao juízo de Berlin-
guer parece-me que era válida ontem
e continua a ser hoje. Berlinguer
registrou um fato objetivo: que da
sociedade soviética — e de outras
que adotaram seu modelo — há mui-
to não vinham mais idéias e estimu-
los capazes de influenciar a cultura,
a política mundial, sobretudo de es-
timular o desenvolvimento de idéias
socialistas. Quando Berlinguer ex-
primiu esse juízo, vivíamos num
mundo que havia muitas décadas
não recebia da União Soviética con-
tribuições e exemplos interessantes
ou positivos. Ao contrário, o que nos
chegava da União Soviética eram
somente atos políticos que danifi-
cam as idéias socialistas no mundo.
O último momento de influência que
teve um eco mundial, exercido pela
URSS, tinha sido o do XX Congresso
do PCUS, em 1956. E isso era devido
inclusive ao fato de, na sua própria
vida interna, a URSS ter sofrido um
certo isolamento do debate político
mundial e até mesmo das idéias que
o processo revolucionário de 1917
havia difundido em todo o mundo.
Mas mesmo na época em que Berlin-
guer exprimiu aquela critica, partici-
pei de muitos debates sustentando
que a sociedade e o sistema político
soviéticos não tinham perdido a ca-
pacidade de reformar-se.
JB — Quer dizer que a crítica de
Berlinger era circunscrita, não foi
uma sentença de condenação defini-
tiva?
GB — Estávamos convencidos de
que existiam na sociedade soviética
a vontade e o impulso para mudar
aquele estado de coisas, isso que
Gorbachev e o grupo que o segue
identificam como período de prolon-
gada estagnação. As personalidade
de Gorbachev e de seu grupo são a
expressão desses impulsos muito fre-
qüentemente sufocados na história
soviética. A meu ver, o que eles estão
fazendo parte da premissa posta pelo
juízo pela constatação de Berlin-
guer: de um estado de estagnação
que não era só poltica e econômica,
mas também moral e cultural.
JB — Então, como historiador e co-
munista italiano, continua a ter es-
peranças, recusa-se a aceitar a falên-
cia da revolução que está fazendo 70
anos e do modelo soviético que em
seu nome se erigiu?
G.B. — Diria que os ideais da
Revolução russa jamais perderam e
nâo podem perder aquela carga ino-
vadora que tiveram no passado. Da
mesma forma que não podem perdê-
la os ideais da Revolução Francesa.
As grandes revoluções têm essa ca-
racterística: independentemente dos
resultados práticos que produzem
nos países em que se desenvolvem,
elas acabam por ter uma influência
que amplia o seu significado. Da
Revolução Rússa, que teve seu mo-
mento caracterizante no outubro de
1917, e do processo que ela abriu,
veio toda uma série de idéias, estí-
mulos e palavras que já fazem parte
da cultura mundial, da consciência
coletiva de muitos países. Jamais
pensei que se pudesse falar de uma
falência da Revolução Russa ou mes-
mo da Revolução Francesa. Julga-
Ias falidas não me parece que seja
um juízo histórico. Seria mais um
juízo político-ideológico, que tem um
valor relativo para quem quiser fazer
uma verdadeira análise histórica. Se
pensamos naqueles que eram os
ideais da Revolução Russa e vemos a
sucessiva evolução do Estado sovié-
tico, não há dúvida de que há uma
enorme diferença entre uma coisa e
outra. Isto não me impede de achar
que a Revolução Russa parece ser o
fato dominante deste nosso século. A
meu ver, não há uma filiação ideal,
linear, entre a revolução e aquilo
que, depois, foi chamado de modelo
soviético. Na realidade, a própria re-
volução de outubro de 17 tinha em
seu bojo muitas e diversas potência-
lidades. Aquele determinado tipo de
sociedade que se formou na União
Soviética — principalmente nos anos
30 e 40, com Stálin — é uma socieda-
de que nasceu do processo aberto
pela revolução. Mas era cheio de
contradições profundas. Entre ou-
tras coisas, foi um modelo que nas-
ceu e foi condicionado por uma grave
crise mundial e por uma repressão
muito violenta na União Soviética: a
repressão stalinista nos anos 30.
Mesmo assim, esse modelo de socie-
dade obteve alguns resultados posi-
tivos, embora pagando um preço
muito alto, extremamente pesado.
Foi uma sociedade que, se teve uma
certa funcionalidade para resolver
questões primordiais, como a da in-
dustrialização, não foi um modelo de
sociedade capaz de desenvolver-se
muito mais. A medida que essa so-
ciedade crescia, era obrigada peloseu próprio crescimento a medir-se
com o resto do mundo. Foi aí que o
modelo stalinista de sociedade en-
trou em crise, e muito cedo. Com a
morte de Stalin, assistimos na socie-
dade soviética ao reemergir de uma
série de tendências diversas, anti-
stalinistas, mas que em geral se iden-
tificavam com a mesma matriz da
Revolução de Outubro. Essas ten-
dências não conseguiram afirmar-se
nos anos 50 e 60, que foram os do
governo de Kruschev. Ao contrário,
foram novamente sufocadas. E o que
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? ROMA — Giu
seppe Boffa,

64 anos bem vivi-
dos e bem disfar-
çados por uma
excelente forma
física, senador
pelo Partido Co-
munista Italia-
no, é o autor da
melhor História da União
Soviética publicada na Itá-
lia (em dois alentados volu-
mes, Ed. Mondadori), na
qual a crítica reconheceu o
casamento ideal de duas
qualidades sempre mais
raras entre os historiado-
res: do rigor científico com
um bom estilo literário.
Boffa, milanês bem educa-
do e sóbrio, com o rosto e a
cabeça raspada de um ge-
neral russo de outros tem-
pos, concedeu esta entre-
vista em seu silencioso e
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acolhedor apar-
tamento de Mon-
tevere Vecchio, a
dois passos da
Colina de Giani-
colo, em Roma. A
casa ¦ sempre
transmite uma
sensação de
grande serenida-

de. É nela que Boffa con-
serva — bem ordenados —
livros, jornais, documen-
tos, fotos, quadros e plan-
tas recolhidos em todo
mundo ao long-o de 40 anos
de jornalismo, sempre co-
mo redator e enviado espe-
ciai de L'Unitá, jornal do
PCI, para o qual trabalhou
também como correspon-
dente em Paris (1949 a
1953) e em Moscou, em
duas fases distintas e im-
portantes, de 1953 a 1958 e
de 1963 a 1964.
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veio em seguida foi a longa e profun-
da estagnação.
JB — Em 1956, ano do congresso da
desestalinizaçáo, o senhor estava lá
e foi testemunha, como correspon-
dente de L'Unitá em Moscou, da
tentativa de abertura conduzida por
Nikita Kruschev. Hoje, não lhe pare-
ce que o grande processo do mito
Stálin foi feito prematuramente,
num momento em que a sociedade
soviética não estava preparada para
aceitá-lo e apoiá-lo?
GB — Não creio que se possa dizer
que o XX Congresso, o da desestali-
nização, foi prematuro. Ao contrário,
desde que cheguei em Moscou, no
fim do ano de 1953, praticamente
dois anos antes do XX Congresso,
senti que a exigência de uma expli-
cação do passado tinha-se feito mui-
to sentida em quase todo o país.
Além desse desejo de explicação, era
evidente ainda uma situação de crise
a que a direção stalinista havia con-
duzido o país. Por isso, insisto em
pensar que o XX Congresso não foi
prematuro. O que me parece é que o
Congresso e o famoso relatório Krus-
chev, que iniciou a desestalinizaçáo,
foram dois fatos certamente muito
importantes. Foram realmente uma
tentativa muito difícil de cortar com
uma espada um nó cego. Ao mesmo
tempo, foram uma reação cultural e
politicamente inadequada, no senti-
do de que concentrava todas as
culpas do passado na figura de uma
só personagem, que sem dúvida ti-
nha muitas ou a maior parte dessas
culpas. Por outro lado, a denúncia
(de Stálin) não foi acompanhada de
qualquer análise histórico-social
realmente séria das coisas anormais
que se denunciavam e mesmo da
história soviética precedente.
JB — De que forma poderia ter sido
realmente eficaz?
GB — Ninguém se preocupou em
mostrar e explicar por que se havia
chegado àquela situação. Esse foi
certamente um limite cultural e poli-
tico do XX Congresso. Diria que o
PUCS e um pouco a sociedade sovié-
tica não estavam preparados para

outro tipo de reação. Não possuíam
ainda instrumentos para enfrentar
uma análise mais profunda. E isso
revela outro dos limites que a socie-
dade soviética herdou do período
stalinista. No mesmo momento em
que se denunciavam uma série de
atos arbitrários de Stálin, continua-
va a viver-se (na URSS) sob o peso da
herança cultural do stalinismo. Nos
anos sucessivos, o país debateu-se
com esse dilema: as tendências anti-
stalinistas reemergiam, voltavam
sempre à superfície, mas não conse-
guiam ter força suficiente para com-
bater e modificar as estruturas esta-
tais e os mecanismos sociais que no
período stalinista tinham sido pos-
tos em funcionamento. E no final das
contas parece-me que prevaleceram
esses mecanismos criados e impul-
sionados por Stálin. Por isso tive-
mos, com Breznev, uma tentativa de
estabilização do país, que acabou se
trans-formando num período de con-
servação e, como sempre acontece
em tais períodos, um pouco mais
adiante precipitou-se numa fase de
estagnação. O que a história ensina
hoje é que o XX Congresso não foi
prematuro, que a sociedade tinha
necessidade dele, mas que seus lide-
res e dirigentes não estavam cultural
e politicamente amadurecidos para
conduzir até as últimas conseqüên-
cias essa batalha.
JB — E hoje, estariam preparados?
GB — Hoje, ao contrário, o método
com que se está fazendo a análise do
passado parece-me muito mais inte-
ressante e eficiente. Está se fazendo
mais um trabalho de pesquisa do
que de simples denúncia de uma ou
de algumas personagens isoladas.
JB — Lendo seus diversos livros e
ensaios, aprende-se que Lênin, Bu-
kharin, Stálin, Trostk.v, Kruschev e
hoje Gorbachev seriam as persona-
gens maiores da história de 70 anos
da revolução e da experiência sócia-
lista na URSS. Alguma coisa liga e
identifica essas figuras?
GB — Na história de uma revolução,
de um país, os saltos, os movimen-
tos, até os recursos, parecem sempre

ligados ou interdependentes. Entre
as personagens que menciona, mi-
nha primeira observação é a de que
são muito conflitantes entre si. Entre
Lênin e Stálin, minha convicção pro-
funda é a de que existiu uma diferen-
ça substancial, não só de caráter,
cultura, personalidade, mas de con-
cepção. A biografia de Lênin fez-se
sobre um conflito político, radical,
exatamente contra Stálin. Por isso,
entre essas duas personagens, pode-
mos encontrar uma ligação históri-
ca, mas não de continuidade. Natu-
ralmente, é preciso não esquecer que
na história soviética aquelas perso-
nagens mencionadas são das mais
ipiportantes, mas não as únicas im-
portantes. Houve uma série de ou-
tras cujo papel freqüentemente foi
esquecido pela crônica. Seria muito
longo o elenco dessas personagens,
que vão desde os intelectuais, os
homens de ciência, os pensadores,
até alguns chefes militares. Para fi-
car só nos políticos, não podemos
esquecer aqueles secretários de par-
tido que formaram a ossatura essen-
ciai do Partido Bolchevique entre os
anos 20 e 30, um dos apoios mais
importantes de Stálin em sua luta
tanto contra Trotsky quanto contra
Bukharin. Da mesma forma, não se
deve esquecer a importância negati-
va que teve um homem como Molo-
tov. Hoje mesmo, minha tendência
nâo é a de personificar em Gorba-
chev tudo o que se vem tentando
fazer para reestruturar e renovar a
União Soviética. O mérito maior de
Gprbachev parece-me que foi o de
convocar e mobilizar forças e perso-
nalidades de primeiro plano cm seu
país. Entre muitos dos nomes dessas
personalidades marcantes da histó-
ria soviética, vejo mais uma relação
de contraste. A história tem a sua
continuidade, mas não é linear. A
história soviética é uma história de
choques, conflitos, antagonismos po-líticos e ideais. Todos sempre muito
fortes. Por muito tempo manifestou-
se a tendência de subestimar essa
história, considerando-a linear pelo
simples fato de que o partido que
tomou o poder em outubro de 17 é o
partido que tem o poder agora.
JB — Como explicaria o fato de essa
história ter gerado um partido mo-
nolitico?
GB — Essaé uma simplificação. O
Partido Comunista Soviético mudou
completamente de fisionomia. Den-
tro desse partido assistimos a confii-
tos impressionantemente ásperos e
violentos, que não eram — como
muitos dizem — simples lutas pelo
poder. Mas conflitos fundamentais,
de concepções diferentes. Conflitos
que não são apenas coerentes com a
origem e os primeiros momentos da
Revolução Russa, marcada e pertur-
bada desde seu início pelas muitas e
diferentes tendências que abrigava
— mas coerentes também com o fato
de que nenhuma sociedade pode de-
senvolver-se sem que, dentro dela,
exista pelo menos um confronto en-
tre propostas, conceitos e tendências
diversos. Talvez se possa dizer que,
na União Soviética, esse confronto
muito freqüentemente teve aspectos
dramáticos, porque em certos perio-
dos (como nos anos de Stálin), ten-
tou-se afirmar o princípio não só de
um Estado, mas de uma sociedade
monolítica. De uma espécie de pe-
dra, de alguma coisa de morto, que
uma sociedade jamais deverá ser.
JB — Sinteticamente, poderia nos
indicar o momento mais sombrio e o
mais luminoso destes 70 anos de
história soviética?
GB — Penso que o mais sombrio foi o
momento do chamado terror stali-
nista de massa, dos anos 36 e 39. O
mais luminoso foi o da vitória na
guerra contra o fascismo. E essa é
uma outra brincadeira que a história
faz com freqüência: porque todos os
dois estão ligados em boa parte ao
nome do mesmo Stálin.
JB — Sem querer que nos faça uma
profecia, pensa que a figura e o tipo
de liderança de Gorbachev podem
recuperar as esperanças e a credibi-
lidade que o mundo perdeu em rela-
ção à União Soviética?
GB — Creio que sim. Penso que
muito da credibilidade e até mesmo
da influência ideal que tinham sido
perdidas pela URSS nos últimos 20
ou 30 anos poderão ser recuperadas.
Mas é preciso que seja muito claro,
principalmente para os atuais diri-
gentes soviéticos, que a credibilida-
de e a influência ideal não podem ser
confundidas com aquilo que foi cha-
mado o espírito hegemônico. Por
muito tempo, na União Soviética
substituiu-se a capacidade de medir-
se e influir no debate cultural e poli-
tico do mundo com uma afirmação
de hegemonia, baseada talvez num
direito de primogenitura que teria
vindo da revolução de outubro de 17.
Ora, esses direitos de primogenitura
não existem na história. Não são
destinados a durar. Na prática termi-
nam por traduzir-se, na media em
que a capacidade de influência dimi-
nui, numa política de potência. Hoje
as idéias que vêem de Moscou pare-
cem-me muito interessantes, princi-
palmente nas declarações que estão
sendo feitas sobre as interdependên-
cias que existem entre vários setores
e várias partes do mundo, apesar dos
conflitos que dilaceram esse mesmo
mundo, e sobre a necessidade de
procurar juntos soluções globais.
São idéias que hoje se lêem nos dis-
cursos de Gorbachev, e que podem
facilitar uma retomada da influência
soviética. Mas a meu ver isso só
poderá acontecer a longo prazo e se
essas idéias se desenvolverem com
coerência. Inclusive porque os dois
anos de liderança de Gorbachev ain-
da sâo poucos, bem menos do que os
longos anos da grande estagnação.

Culpas
O XX Congresso

e o Relatório
Kruschev foram

uma reação
política e

culturalmente
inadequada, pois
concentraram as

culpas em uma
única figura.

Fraqueza
Os setores

favoráveis à
reforma sempre
vinham ã tona,

mas não tinham
força para

modificar as
estruturas sociais

e políticas
criadas do

período anterior.

Hegemonia
A URSS poderá

reconquistar sua
credibilidade e
sua influência,

mas não deverá
confundi-las de

novo com
hegemonia, com

um direito de
primogenitura.



v . '; '¦ - -'® ' / ~*rjpg^^ssgaq
IS :^^fe ^» - ^mS^» ^%«"»2|>^L

H' §§ -j 
-.->J

lilt -:* '•¦'Uji-' '^'j^'-o •- *' 
Y^j ^'^i'-K~'"-—'. j.

g7||fc ^y 
j. If

^^¦92bh£^b^^&IwS^E^^^I^vw^ 1^^''' -'..

m

SgHtô

h^s



* " >'•&s£s^Mfc iphhb§M ¦
t' w£0, 11 a^BSg«wB^I38Bk a H

' if i,- m^kr:- '¦ B'dSjfe; >.?^gm? Jr-a H

-4& gggjg^s "^r* !Jgk'l

¦''¦'1^^HB&H Sn El
^=si^M#ipMH^^HEPShg • •»*

""Is®iW'^^^¦Hn>- - 701©

,.? «™K5 
"','£# 

.JJg- v -- J9 E^Kbk _^B®»
¦i^flHEi - ,-y« '$3r. -gs^Ti^TEKA^!* •-. «...

¦HKiMM- V$*/;IhBI 
' '''•'

lip""'

-•V- ¦/¦ -Ik^^HP^K-

- • • ^"-^idf- 

"** 
' "

- * 
'^ 5 

- 8^ r , "1- "A- i^t^SP" - ,. - -;• ;A- . - P ;, -¦-. :-->j.^:.x :{^;-; v;;;y?i^^/.v;--'^J .: . • .-• .¦'•."¦¦¦ ^"<£7
:U-: -v. r^;

' ; •• ¦•:' ^ "' . '> . "*- I -• %? r-;^X:S',f,:%' ->-y \:*M ^¦: :; -^^W%-W^ -' *¦• r^^-;
„-.L' - JsJB'S 1 ¦ ¦ -"^

:, ->'-:*y- -'^j^



—=? ^ 
*V^ 

t \ !. -- ^ v.=$ ,fS"f"\^ J

4'-DiS ! E 

^RAO 

' 

1®^

S- 
'^^^^SLk:'^. 

;'jf H 
jl Pele 

bronzeada. Cabelos dan'ssimos;
t|L^ i^HKW5P^fl,^^Sv Este verao vai viver de contrastes.

h|Mm• S-, HKyfeVp%I1ISB®®» 
318^ V. 'media de L'Oreal tern uma rica variedade de ?M

Ipy v ^|B| >/|>SS^^1^^F'/^ nuances. E as melhores opgoes para voce seguir

&. g jiJMBPS^ as tendencias da temporada.

Ifel :r<^S^BR'..i^" •'*&& ':: 
I ./ 

'•".. 'media 
10 - louro clarissimo - e Imedia 10.1 - 0§| .

SM' 
"^^flMlflK^ 

Jtmtmt^ WmWm 'ouro 
c'ar'ss'm° acinzentado. Duas nuances

|E|3| 1 
"-1 ;' 

"!B^BHBB clareadoras. O must da estagao.

9H; 
'T* ' ¦-> ;•_ V ^ ;/f^;\ Imedia e facil de aplicar. E tern a qualidade

ML mmsgmm L'Oreal quegarante seus beneffc.os cosmeticos.

M-,' IW^HHHHp^ Riqueza e naturalidade-na cor. Suavidade e muito ¦ft'^. -

v 
tJ'"^-' * 

*mmm brilho nos cabelos. ¦_\ri
•;Use Imedia de L'Oreal para um verao

sJ9MS9HKL' "" '•* 1HI9H luminoso. Indiscutivelmente blonde. £ rBfe-'' K- .• z8BSSH£m.¦-.--*^EswsSSBs^M^-"- -• *. . 

^p|H

MjjferlL :'/ Mf jd&^k*. ~J-*4xr^/- • '/

3 psnto paaji^^^] •*, 

^

. Ltxm j cUrívvn» >'ç lart-«>dorj

Pele bronzeáda. Cabelos claríssimos.
Este verão vai viver de contrastes.
Imédia de L'Oréal tem uma rica variedade de

nuances. E as melhores opções para você seguir
as tendências da temporada.

Imédia 10 - louro claríssimo - e Imédia 10.1 -
louro claríssimo acinzentado. Duas nuances
clareadoras. O must da estação.

Imédia é fácil de aplicar. E tem a qualidade
L'Oréal que garante seus benefícios cosméticos.
Riqueza e naturalidade na cor. Suavidade e muito
brilho nos cabelos.

Use Imédia de L'Oréal para um verão
luminoso. Indiscutivelmente blonde.
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AGORA

TIMBERLAND

ESSERE

Timberland é uma loja de

sapatos finos, finíssimos.

São os últimos modelos

expostos nas melhores lojas

de Nova York, Londres, Milão.

Tbdos com exclusividade.

Timberland é uma loja de

sapatos masculinos e

femininos. Uma loja de

sapatos de tirar o chapéu.

JAMES

PARA COMPRAR OS MELHORES SAPATOS DO MUND C

VOCÊ NÃO PRECISA MAIS DE PASSAPORTE, NEM DE TRiW

4 a 
NO BRASIL,LOJAS TIMBERLAND*

TIMBERLAND
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LLER CHECKS.

Rio de Janeiro: Visconde de Pirajá, n? 547 - loja C - Ipanema

São Paulo: Av. Cidade Jardim, n? 671 - Jardim Europa

Salvador: Shopping Barra - Av. Centenário, 3? Piso - lojas 315 / 316



M0VE1S E COMPLEMENTOS J
DESIGN — VANIA MARINHO /
RUA VISC. DEPIRAJA 550, LOJA 210 /
TEL.: 294-9320 — IPANEMA

i' ••••:•» 11 \
, • ''--•-•I \

vx - WT 
^ 

i nj",!' 
(| 

?i' ^ i I 
\

20% de desconto nas compras de natal
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Como está passando a senhora ?
— Perguntavam a minha bisavó. E

ela. debaixo de sua cacunda. enquan-

to tentava decifrar, com uma grossa
lupa. no jornal, algum crime excitan-

te. resmungava:
Estou péssima c minha doença

é incurável: sofro de velhice. — E,

sem sorrir, voltava ao jornal.
Bem a compreendo hoje. quando

os anos me engasgam, fazem tiope-

Jar. pioram os humores e me jogam
um capuz na memória. Ah. este ca-

puz. então, é um horror! Me esqueço

das pessoas e, se lembro, já perdi a

idéia de quem são. Marco um encon-

tro. Só recordo na hora de mandar

flores ou bater com a cabeça na

parede. Compro um livro que já li.

Logo após. pergunto á indolente Elia-

ne quem a mandou tazer isto ou

aquilo e. quando responde 
"Foi o

senhor", nunca sei se é verdade ou

mentira. Mesmo esqueço, às vezes,

da existência de pessoas e coisas.

Assim, andei esquecido do Sabo-

rear-te. Talvez porque já o freqüentei
com muita assiduidade e as manias

provocam seus reversos. A casa, po-
rém. tem mais constância do que eu
em seus costumes: mantém seus pra-
tos. Mais do que isto. mantém a sua

qualidade. Quando lá voltei, na se-

mana passada, com Mme C.. a única

novidade que encontrei foi uma expo-

sição de belos desenhos de J. Carlos.

"Há 
quanto tempo estão aqui? . per-

guntei ao garçom. 
"Há cinco meses .

disse (e, até agora, não sei se. algum

dia. me falaram da coisa e, no entan-

to, se falaram, devo ter-me interessa-

do muito, que tenho por su;i ai te

velha paixão).
Leitor, perdoa: já que me esqueci

de tanta coisa. hoje. não repara em

mais duas — nao sei se comi outiora

no Saborear-te o Picadinho do Pago-

de e o Terenetc ai Litnòne. Encomen-

dei o primeiro: vem com maça, farofa

(um pouco amarga), banana 1 rita e

arroz com sementes de gergelim. Da

certo a mistura. Melhor ainda estava

a massa de Mme C. E ainda (detalhe,
hoje. importante) as porgões servidas

nada têm das parcimônias da Wouvel-

le Cuisine. Mesmo pode o leitor sen-

sato pedir um prato para dois. Pelo

menos, podia, no dia em que lá fui.

Hoje, não sei. que as coisas andam

minguando com muita rapidez neste

país.
Mantêm as sobremessas o bom

ritmo: o sutlê de chocolate vem no

ponto certo, sem ser muito amargo, e

o pudim de claras com creme inglês

estava perfeito. São coisas simples,

estas das quais ialei. Mas. a simplici-
dade — que alegria!

SABOREAR-TE
Av. Bartolomeu Mitre, 2l)7. loja B.
Tel. 511-1345

MOVEIS E COMPLEMENTOS

DESIGN — VANIA MARINHO
RUA VISC. DE PIRAJÁ 550, LOJA 210
TEL.: 294-9320 — IPANEMA

20% de desconto nas compras de natal

OLO DECORAÇÕES

A POLO criou para sua residência ou loja.

modulados práticos, funcionais e de qualidade.
ARARAS. MODULADOS EM VIDRO. TELAS.
CALCE1ROS. CABIDEIROS e outros em cores
c formas variadas, dão um toque de criatividade.
Solicite nossos serviços de projetos e reformas.

RIO DE JANEIRO - Rua do Caiete, 228 Slj. 220
- Catete - tel.: (021) 205-5345 285-1296

SÃO PAULO - Av. Professor Vicente Ráo, 2039
- Rrooklin - tel.:

X •

Perdendo a memória



Ah, não vai ser fácil escolher...

Tudo é tentador. Cardápios,
ambientes, serviços, charme, são

ingredientes combinados com

perfeição nestes restaurantes ^
selecionados por Credicard. E uma

questão de sentir o que mais
combina com você hoje. Bom
apetite!

LE CO IN II

Rua Gal. San Martin. 435
Reservas Te/.: 2)9-3078
A cozinha espanhola está muito bem
representada no Leblon por esta casa,
onde não se pode deixar de apreciar a
PÁ EUA /I VALENCJANA
Com os mais variados frutos do mar:
cavaquinhaf polvo, mexilhões, camarão,
lula, lagosta. Como toque final, são
acrescentados dois pedaços de lombo e
frango arrematados com azafranes feitos
em panela de ferro.

DEGRAU

Av. Ataulfo de Paiva. 517-B
Reservas - Te/.: 259-3648
Ambiente descontraído, lugar ideal

para se conhecer pessoas novas, tomar
aquele chopinho gelado, comer os
famosos pastéis de entrada e por fim
desgustar o delicioso
SALMÃO DEFUMADO AU
BEURRENOIRE
Feito ao leite, acompanhado de batatas
cozidas e molho de manteiga derretida
com alcaparras, champignon e
camarões miúdos.

MANOLCTS

Av. Ataulfo c/e Paiva. 3)5
Reservas - Te/.: 239-5499
Ponto obrigatório de executivos,
localizado no coração do Leblon, de
decoração simples, formoso pelos seus
tira-gostos e suas comidas fartas.
A pedida 6 o
BACALHAUÀ ESPANHOLA
Cozido em panela de barro com batata,

pimentão, cebola, azeitona e molho
de tomate.

CREDICARD

ABRE O APETITE.

LE PRÉ CATELAN

LE PRÉ CATELAN

Av. Atlântica. 4240
Reservas - Tel.: 521 3232
Autêntico representante da nouvelle
cuisine française. localizado no Rio
Palace Hotel, de decoração elegante e
luxuosa, oferece o que há de mais
sofisticado e delicioso desta cuisine.
supervisionada por Gaston Lenotre.
MAGRETDE CANARD AUS
CERISES ET POMME NOISETTES
A sugestão é este gostosíssimo peito de

pato com molho de cerejas frescas e
batatas noisettes.

CHURRASCARIA PAMPA

Complete sua noite indo ao divertido
show de Agildo Ribeiro no ALO-ALO
Rua Barão da Torre. 368 Ipanema
Telefone: 521-1047 Horários: 23 hora.\
de quarta a sábado.

Os restaurantes que Credicard indica
são mesmo de dar água na boca. E
todos aceitam com prazer o seu cartão
Credicard. Por isso. não faça cerimônia.
Faça sua escolha para esta noite Ou

para o almoço de amanhã.
Credicard manda a conta para você só
daqui a 30 dias, em média, e sem juros.
Ou, se preferir... bem. Credicard
oferece também outras ótimas maneiras
de pagar, junto com todas as outras
compras do mês.

Se você ainda não tem Credicard,
solicite o seu pelos telefones 220-321 i
na cidade do Rio de Janeiro e 81-4- 32-í-i
na cidade de São Paulo. Em outras
localidades, (011)800-3869. Discagem
Direta Gratuita. Ou. se preferir, passe
em uma das 10.000 agências dos 29
Bancos associados, preencha uma

proposta e tenha um mundo de
vantagens que só Credicard lhe dá. Para

pedir o Cartão Empresarial, disque, em
São Paulo, 813-6932 e. em outras
localidades, (011) 800-3600, Discagem
Direta Gratuita. Só para lembrar: se
você já recebeu o aviso para ir buscar o
seu novo Cartão Credicard MasterCard,

passe no seu Banco que ele está lã.

Av. das Américas. 51)0
Reservas - Tel: 325-0861
Boas carnes e um ambiente de clima
colonial, dado pelos grandes lampiões
localizados nas janelas, fazem dessa
churrascaria a preferida dos cariocas,
onde o cliente pode consumir vinte
tipos de carne, bem temperadas ao
estilo gaúcho.

ALVARO'S

Rua Çupertino Durão. 87
Reservas - Tel: 294-2148
Torna-se difícil a escolha entre carnes,
aves e peixes. Uma boa pedida são os
CAMARÕES À ALVA RO'S
Camarões grelhados, temperados com
sal e limão, e acompanhados das
deliciosas cebolas à milanesa.
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Rico. bonito e inteligen-
te. É o mínimo que se pode
talar num perfil de Walter
Moreira Saltes Jr. Mas esse
tipo raro de homem brasilei-
ro anda apostando mesmo é
no trabalho. Quer mudar a
imagem — é bom deixar cia-
ro _2_ da televisão brasileira.
Faz tempo que Waltinho bo-

tou na cabeça que é possível
desbanalizar a programação
da TV com uma produção de

qualidade e economicamente
viável. Vem trabalhando du-
ro para botar estas idéias no
ar e agora chegou a sua hora.
A partir de amanhã e até o
final do ano a Manchete in-
veste na possibilidade de

uma programação inteligen-

te. aposta na revolução da
imagem pretendida por Wal-

ter Salles Jr. e leva ao vídeo

cinco de suas realizações.
Esta semana é a vez de

China — O Império do Cen-
iro. uma série de cinco pro-
gramas documentários gra-
vada em maio e junho deste
ano com supervisão geral e

edição de Waltinho. E dele
também o primeiro longa-
metragem brasileiro feito pa-
ra a TV. Último Tiro. com
Edson Celulari. Paulo José.
Carla Camurati e Marieta
Severo, está programado pa-
ra a noite do dia 27 de de-
zembro da Manchete. Tem
mais: é de Walter Salles Jr.

outros três especiais selecio-

nados pela emissora. Todos
falam de artes plásticas, do
cumentando os trabalhos de

Krajcberg. Rubens Gerch-
man e Tomie Ohtake.

A próxima safra da pro-
dução de Waltinho promete
ainda mais: ele começa a di-

rigir em vídeo um especial
com o grupo de dança Corpo
e. em março, dá partida nas
filmagens de A Grande Arte.
de Rubem Fonseca. As
idéias e projetos desse revo-
lucionário da imagem você
vai conhecer na reportagem
de Wilson Coutinho, a partir
da página 26.

Alfredo Ribeiro

Walter Jr. está decidido a mudar a imagem e garantir a qualidade da produção para TV

DOMINGO 10
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Katia Moraes, Mario
Costa (acima com o

produtor Schumacher)
e Guilherme Fontes

foram algumas das
vítimas da falsa

empresária Myrian
Poladian (abaixo em

retrato falado). A gata
Heroína, de três

patas, foi roubada.

YRIAN POLADIAN é
a misteriosa personagem de

uma das histórias mais loucas
ocorridas nos bastidores do

teatro carioca. Semana pas-
sada, essa moça, loura, boni-

ta, apareceu na cidade dizen-
do-se filha do superpodero-
síssimo empresário paulista
MANUEL POLADIAN. Pro-
curou artistas de teatro, to-
dos ligados a produções po-
bres, quase undergrounds, e
ofereceu a cada um propos-
tas milionárias. Irrecusáveis.
O ator GUILHERME FON-
TES, por exemplo, quase
caiu pra trás quando Miriam
lhe ofereceu US$ 2 milhões

para participar de um comer-
ciai com Sting. Em seguida
começou a chorar, pois a

empresária pegou o telefone
internacional e falou, na sua

frente, com ninguém menos

que o presidente da Coca-
Cola, acertando tudo. Era
um jovem ator tendo seu

1 § trabalho finalmente reconhe-
cido. Miriam passou depois

lí por SÉRGIO MAMBERTI,

| ator de O Amigo da Onça, e,

além de lhe oferecer alguns
mil cruzados para a monta-

gem de sua peça, disse dispor
de mais Cz$ 60 milhões para
investir em teatro. Uma me-
cenas, em carne e osso. Mas

ninguém conheceu tanto Mi-

riam como KATIA MO-
RAES e MARIO COSTA, a

quem foram prometidos Cz$

50 mil diários para uma tem-

porada no 150 Night Club do
show Katita e Seu Marito.
Aceitaram na hora, olhinhos

brilhando. Foram, junto com
o produtor SÉRGIO SCHl -

MACHER, encontrar Mi-
riam no Praia Leme Hotel e

ficaram muito satisfeitos de
ver na porta o ônibus com a

marca da empresa. A coisa
era séria mesmo. Já em casa,

os artistas ligaram para os
telefones que Myriam havia

deixado com eles. De fato,

eram da Poladiam (Myriam
sabia não só o telefone, mas

os menores detalhes da em-

presa) 
— mas ninguém co-

nhecia a moça por lá. Pelo

contrário: 
"Se ela aparecer

de novo, prendam. Já deu o

mesmo golpe em outros ar-
tistas", disse GEORGE PO-

L ADI AN, um dos diretores.
Myriam nunca mais apare-

12 DOMINGO



John Hughes e o ultimo bastiao do cricket no Rio
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é o último

ceu. Não pegou dinheiro de
ninguém, muito menos deu.
Doidaça. Tudo mentira. Na
manhã seguinte o telefone
tocou na casa de Katita e seu
Marito: "Aqui é do Santos
Dumont", identificou-se um
funcionário do aeroporto.
"O 

jatinho dos senhores está
pronto". Era a última de My-
rian. Ela havia alugado um
jato para a assinatura do con-
trato em São Paulo (uma
mixaria diante da compra de
um prédio inteiro na cidade,
outra façanha). Mas Myrian
não está sozinha na crônica
policial do teatro carioca. Foi
roubada a gata HEROÍNA,
nascida com três patas, e que
figurava no elenco de Os
Náufragos de Rosyane Trot-
ta, ex-parceira de Gerald
Thomas. A gata era impor-
tante no subtexto da peça.
Ela é propriedade de uma
poderosa ridícula, e seu jeito
estranho funcionava como
uma espécie de sátira ao per-
sonagem desprezível. "A

Heroína era importante não
só pelas três patas, mas tam-
bém porque ficava quietinha
e se sujeitava a todas as mar-
:ações de cena", diz saudo-
•o, o ator CLÁUDIO SOA-
*KS, que pôs seu telefone
•,26ó-3176) à disposição para
os recados sobre o paradeiro
de Heroína. Quem souber de
Myrian pode aproveitar a li-
nha e dar notícias.

jf OHN HUGHES é o único
carioca que joga cricket, um
esporte que mata ingleses de
emoção mas só consegue ar-
rançar risos da mofa do resto
do mundo. Too boring, di-
zem os brasileiros. Hoje, a
partir das 10h30min, no Rio
Cricket Club, em Niterói, o
time carioca enfrenta o pau-
lista, uma partida que come-
çou ontem (às vezes duram
até cinco dias). São os dois
únicos estados que praticam
a coisa. Cada time tem 11
jogadores em campo e mais
11 fora. Se alguém do time
carioca ficar doente, a parti-
da corre risco: apenas aque-
les exatos 22 jogadores prati-
cam o cricket aqui. "Os bra-
sileiros não se interessam pe-
lo jogo porque é muito len-
to", diz Hughes. Os jovens
não querem saber do espor-
te, as firmas inglesas trazem
cada vez menos gente para
cá. A de hoje pode ser a

Jaci Fernandes: os astros e a separação dos casais

última sessão de cricket no
Brasil. E já nem se serve chá
no intervalo.

ACI FERNANDES é as-
trólogo. Mais grave do que
isso: é de Goiânia. Ele che-
gou ao Rio esta semana, mas
evitando o Hospital Marcílio
Dias. da Marinha, foi direto
ao Hotel Copacabana Palace
dar uma conferência sobre as
ligações entre a passagem de
Urano e as rupturas matri-
moniais, em mais uma das
dezenas de reuniões esotéri-
cas em cartaz no Rio de Ja-
neiro. Não é a toa que a
relação do Príncipe Charles
com a Lady Di está do jeito
que está. Coisa de Urano,
um planeta descoberto em
1781 e. de lá pra cá. bode
expiatório de tudo que se
desagrega. "A 

presença de
Urano no mapa das pessoas é
indicador de desquites. di-
vórcios e crises matrimoniais
sérias", diz Jaci. O ciúme
que Perry Salles está sentin-
do do sucesso de Vera Fis-
cher. por exemplo. Está tudo
nos mapas (como se precisas-
se): os casais vão se disolver
agora, um atrás do outro.
Urano está passando sobre
nossas cabeças.

só
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John Hughes bastião do cricket no Rio
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de atualmente tenha visto ele
jogar, não há um que deixe
de citá-lo quando o assunto é
fechar d gol. João Saldanha,
por exempo. diz que Marcos"é o retrato falado da histó-
ria do futebol brasileiro".
Quando Saldanha era técni-
co da Seleção em 1970, che-
gou a receber algumas suges-
tões do ex-goleiro. "O Mar-
cos foi pioneiro na técnica de
se adiantar em direção à bo-
Ia. além de saber jogar fute-
boi como poucos goleiros de
hoje", analisa Saldanha."Ele não usava joelheira. re-
punha a bola com habilida-
de, e me sugeriu que os trei-
namentos dos goleiros deve-
riam ser feitos em lugares
macios durante várias
horas."

Quando jogava no Flumi-
nense ou no América, Mar-
cos Carneiro de Mendonça
usava uma fita roxa amarra-
da na cintura que ficou famo-
sa. Ninguém sabia explicar o
porquê desse hábito. "Na

época, os calções não tinham
elástico e era comum os joga-
dores usarem fitas coloridas
na cintura A minha só ficou
famosa porque entreguei
meus álbuns para o Mário
Rodrigues Filho e em seus
artigos ele começou a falar
da fita roxa. como se fosse
uma exceção", explica. 72
anos depois, o ex-jogador.
"Foram os ingleses e os ar-
gentinos que nos ensinaram a
jogar futebol", revela ainda
Marcos. "Antes deles, fute-
boi não era gol. Era só briga
e chute. "Um esporte que
com o passar do tempo vi-
rou, na sua opinião, um jogo
de interesses. "Os 

jogadores
amoleceram. só pensam em
dinheiro. O futebol está de
acordo com o mundo de ho-
je. sem conserto, podre."

Computador desnecessário.
E com desencanto que Mar-
cos Carneiro de Mendonça
fala dos dias de hoje. Ele
prefere recordar sua vida de
bon vivant, reafirmar seu
eterno amor pela mulher An- M
na Amélia — tine morreu há y• • o
16 anos, mas ainda hoje é a J
figura mais presente na casa 1CO
— e viajar na imaginação e*7 ~o
pelo Zeppelin. como fez com |
Anna Amélia, à Europa, em <
1935. Tudo no Cosme Velho ^
permanece intocado. A de- J
coração, as centenas de objc-

Em 1910, um goleiro famoso

tos colecionados pelo casal
em viagens por mais de 50
países. Anna Amélia era
poetisa, deixou dezenas de
livros publicados, foi a cria-
dora da Casa do Estudante
do Brasil e com sua paixão
por móveis e objetos brasilei-
ros introduziu nas casas ricas
da época um novo conceito
de decoração. "Ela está por
aqui, me vigiando, me acom-
panhando. Conservo tudo
como ela deixou", suspira
Marcos. Do casamento resta-
ram três filhos — o engenhei-
ro Juko e a professora de
história da arte Mareia de
Moura Castro, que moram
em Minas, e a especialista
em Shakespeare, Barbara
Heliodora — que já deram
ao pai 13 netos e 18 bisnetos.
Todos os anos a família se
reúne no Rio para comemo-
rar de uma só vez o Natal e o
aniversário do patriarca, que
no próximo 25 de dezembro
completará 93 anos.

A vida de Marcos Carnei-
ro de Mendonça continua
agitada e cheia de surpresas.
Em sua casa está permanen-
temente trabalhando uma
equipe de quatro professo-
res. no livro encomendado
pela Xerox. Elmer Marcos
Barbosa, diretor do Departa-
mento de Arte da PUC. é o
coordenador do projeto e fa-
la com admiração dos últi-
mos oito anos de trabalho
conjunto. "O dr. Marcos deu

contribuições ainda não áva-
liadas sobre o Século XVIII
no Brasil", afirma. "Além de
ter uma biblioteca preciosís-
sima. com documentos origi-
nais sobre o período, tem
uma lucidez e uma limpidez
de raciocínio fantásticas. Ele
não é dogmático. É capaz de
ficar dois dias pensando nu-
ma idéia para depois contes-
tar. e está sempre buscando
novas interpretações para os
documentos originais." Para
Elmer e a equipe, o compu-
tador que foi instalado na
casa é desnecessário diante
do vigor de Marcos. Incansá-
vei. o ilustre goleiro só não
sabe ainda quanto tempo vai
viver. "Estou aflito para
morrer", confessa. "É o ciclo
natural da vida. Meu filho
mais velho já está com os
cabelos brancos, cheio de
pontes de safena. Preciso
morrer antes deles."

Enquanto o ciclo não se
completa. Marcos espera ver
a casa funcionando como
fundação, cumprindo a pre-
monição de Anna Amélia,
que em Utopia. sua última
poesia antes de morrer, es-
creve: "Esta casa vai ser al-
gum dia/um centro de ciência
e arte./um refúgio da Histó-
ria e da Poesia. Aqui os jo-
vens virão sonhar, virão ler e
estudar,/realizando o nosso
sonho de cada dia..."

Lúcia Rito

A "casa dos abacaxis" faz parte das referências visuais do Rio e e a mais famosa do Cosme Velho
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Retrato falado do Rio

Foi Com uma certa irrita-

ção cjuc Marcos C arneiro dc

Mendonça, o primeiro golei-
ro da Seleção Brasileira de
Futebol; ex-industrial e his-

toriador full tiinc. recebeu na
semana passada a notícia do

tombamento do Cos me Ve-

lho pela Preteitura. 
"Nunca

precisei de decretos oficiais

para preservar minha casa .

criticava. 
"Isso só cerceia

qualquer Sransaçao que eu

pense em fazer no futuro.
Marcos tem motivos quase
centenários para falar assim.
Embora já esteja com 92
anos. ele ainda trabalha fe-
brilmente no seu quarto livro
sobre o Século IX que a Xe-
rox vai lançar em 8X, e tinha
outros planos para sua casa.
"Moro aqui há 42 anos. Não
saí nem quando construíram
o túnel Rebouças. resistindo
ao barulho das britadeiras e a

ameaça de ver minha coleção
de pratos de porcelana da

14 DOMINGO

Marcos Carneiro de Mendonça cresceu

junto com a cidade, foi o Io goleiro

da Seleção e é famoso no Cosme Velho

época do Império, destruída

pelos tremores de terra", re-
lembra. "O 

que eu queria
era ver minha casa transfor-
mada numa fundação. O Mi-
nistro da Educação. Celso
Furtado, já esteve aqui. mas
o koverno não tem condi-

ções. Era preciso que várias

empresas se unissem para
dar aos cariocas a oportuni-

dade de usufruírem de todas
as preciosidades que acumu-

lei na vida."
Quem desce o Rebouças

pelo Cosme Velho certamen-
te já conhece a casa neoclas-
sica pintada de rosa. com
uma dezena de acabaxis ver-
des enfeitando a varanda. E
uma referência na arquitetu-

ra carioca, assim como Mar-
cos. seu morador, é um per-
sonagem raro na História do
Rio de Janeiro. Ele cresceu

junto com a cidade. "Quan-

dó eu ia para a escola esta-
vam abrindo a Avenida Cen-
trai. hoje. Rio Branco", re-
lembra. "Depois vi a praia
do Flamengo ser feita. Tive
febre amarela, todas as
doenças possíveis. O Rio era
uma cidade de tuberculosos,
cheia de escarros nas ruas.
uma imundície."

No tempo do zeppelin. Visitar
a casa do Cosme Velho, é
entrar no túnel do tempo c
ser guiado por Marcos Car-
néiro de Mendonça ao Rio

do início do século, onde a
vida corria tranqüila e se via-

java para a Europa de Zep-

pelin. É preciso esquecer o
relógio, para não cortar o
fluxo da memória deste per-
sonagem surpreendente. Das
suas glórias como goleiro ele
acha que já talaram demais.
"Joguei de 1910 a 1919. ga-
nhei todos os títulos interna-
cionais para a Seleção da
época, em 200 jogos", reve-
la. "Mas depois disso já es-
lie vi 10 li\ ros. criei a primei-
ra Maratona Intelectual no

País. juntando 20 mil estu-
dantes da Ia série de 100
colégios em 1937. fui um dos
desbravadores da siderurgia
em Minas Gerais. mas disso
ninguém laia. I udo por-
que. como goleiro. Marcos
Carneiro de Mendonça foi
capaz de provocar grandes
mudanças no futebol brasi-
leiro. Embora nenhum jor-
nalista esportivo em ativida-
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de atualmente tenha visto ele
jogar, não há um que deixe
de pita-lo quando o assunto é
fechar o gol. João Saldanha,
por exempo. diz que Marcos
"é o retrato falado da histó-
ria do futebol brasileiro".
Quando Saldanha era técni-
co da Seleção em 1970. che-
gou a receber algumas suges-
tões do ex-goleiro. "O Mar-
cos foi pioneiro na técnica de
se adiantar em direção à bo-
la. além de saber jogar fute-
boi como poucos goleiros de
hoje", analisa Saldanha."Ele não usava joelheira. re-
punha a bola com habilida-
de, e me sugeriu que os treil
namentos dos goleiros deve-
riam ser feitos em lugares
macios durante várias
horas."

Quando jogava no Flumi-
nense ou no América. Mar-
cos C arneiro de Mendonça
usava uma fita roxa amarra-
da na cintura que ficou famo-
sa. Ninguém sabia explicar o
porquê desse hábito. "Na

época, os calções não tinham
elástico e era comum os joga-
dores usarem fitas coloridas
na cintura. A minha só ficou
famosa porque entreguei
meus álbuns para o Mário
Rodrigues Filho e em seus
artigos ele começou a falar
da lita roxa. como se fosse
uma exceção", explica. 72
anos depois, o ex-jogador.
"Foram os ingleses e os ar-
gentinos que nos ensinaram a
jogar futebol", revela ainda
Marcos. "'Antes deles, fute-
boi não era gol. Era só briga
e chute. "Um esporte que
com o passar do tempo vi-
rou. na sua opinião, um jogo
de interesses. "Os 

jogadores
amoleceram. só pensam em
dinheiro. O futebol está de
acordo com o mundo de ho-
je. sem conserto, podre."

Computador desnecessário.
E com desencanto que Mar-
cos Carneiro de Mendonça
fala dos dias de hoje. Ele
prefere recordar sua vida de
bon mvant, reafirmar seu
eterno amor pela mulher An-
na Amélia — que morreu há
16 anos, mas ainda hoje é a
figura mais presente na casa
— e viajar na imaginação
pelo Zeppelin, como fez com
Anna Amélia, à Europa, em
1935. Tudo no Cosme Velho
permanece intocado. A de-
coração, as centenas de obje-

Em 1910, um goleiro famoso

tos colecionados pelo casal
em viagens por mais de 50
países. Anna Amélia era
poetisa, deixou dezenas de
livros publicados] foi a cria-
dora da Casa do Estudante
do Brasil e com sua paixão
por móveis e objetos brasilei-
ros introduziu nas casas ricas
da época um novo conceito
de decoração. "Ela está por
aqui. me vigiando, me a com-
panhandó. Conservo tudo
como ela deixou", suspira
Marcos. Do casamento resta-
ram três filhos — o engenhei-
ro Juko e a professora de
história da arte Mareia de
Moura Castro, que moram
em Minas, e a especialista
em Shakespeare. Barbara
Heiiodora — que já deram
ao pai 13 netos e 18 bisnetos.
Todos os anos a família se
reúne no Rio para comemo-
rar de uma só vez o Natal e o
aniversário do patriarca, que
no próximo 25 de dezembro
completará 93 anos.

A vida de Marcos Carnei-
ro de Mendonça continua
agitada e cheia de surpresas.
Em sua casa está permanen-
temente trabalhando uma
equipe de quatro professo-
res, no livro encomendado
pela Xerox. Elmer Marcos
Barbosa, diretor do Departa-
mento de Arte da PUC. é o
coordenador do projeto e fa-
la com admiração dos últi-
mos oito anos de trabalho
conjunto. "O dr. Marcos deu

contribuições ainda não ava-
liadas sobre o Século XVIII
no Brasil", afirma. "Além de
ter uma biblioteca preciosís-
sima. com documentos origi-
nais sobre o período, tem
uma lucidez e uma limpidez
de raciocínio fantásticas. Ele
não é dogmático. É capaz de
ficar dois dias pensando nu-
ma idéia para depois contes-
tar. e está sempre buscando
novas interpretações para os
documentos originais." Para
Elmer e a equipe, o compu-
tador que foi instalado na
casa é desnecessário diante
do vigor de Marcos. Incansá-
vel. o ilustre goleiro só não
sabe ainda quanto tempo vai
viver. "Estou aflito para
morrer", confessa. "É o ciclo
natural da vida. Meu filho
mais velho já está com os
cabelos brancos, cheio de
pontes de safena. Preciso
morrer antes deles."

Enquanto o ciclo não se
completa. Marcos espera ver
a casa funcionando como
fundação, cumprindo a pre-
monição de Anna Amélia,
que em Utopia, sua última
poesia antes de morrer, es-
creve: "Esta casa vai ser al-
gum dia/um centro de ciência
e arte. um refúgio da Histó-
ria e da Poesia./Aqui os jo-
vens virão sonhar ./virão ler e
estudar,/realizando o nosso
sonho de cada dia..."

Lúcia Rito

A "casa dos abacaxis" faz parte das referências visuais do Rio e é a mais famosa do Cosme Velho
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A habilidade do
miniaturista
reproduz, /io.v
mínimos detalhes,
uma sala mobiliada
no estilo vitoriano

Quanto 
menor, melhor

Engenheiro abandona a construção

civil, vira artesão e adere ao

negócio promissor das miniaturas

rid via poe todo sen talento de artesdo a serviqo das miniaturas

Há três anos, o engenhei-
ro civil Flávio Ururahy. 37
anos. ganhava a vida proje-
tando e construindo casas de
veraneio. Hoje, ele passa a
maior parte do tempo tranca-
do no sótão da sua casa.
debruçado sobre sua mesa de
trabalho. Munido de infinita

paciência e muita madeira,
resina, acrílico e chumbo, ele
se dedica a fazer peças como
uma minúscula taça de co-
nhaque de 6mm de altura e
OBmrn de espessura ou ainda
uma réplica da Vènus de Mi-
Io de apenas 2cm de altura.
O ex-engenheiro não gosta
de que tomem sua atividade
como um hobhy. Desde que
sua empresa de construção
naufragou nas águas da re-
cessão e fechou as portas, ele

ganha a vida exclusivamente
com suas miniaturas.

"O 
que me fascina nas

miniaturas é que você é obri-

gado a dominar diferentes
técnicas", explica esse arte-
são, que descobriu sua habi-
lidàde manual há alguns anos
ao fazer brinquedos de ma-
deira. Flávio já construiu e
vendeu mais de 50 ambientes
diferentes dentro de caixas de
madeira medindo 35x20 cm.
Fias podem conter uma re-

produção em miniatura de

uma sala mobiliada cm estilo
vitoriano, por exemplo, ou
até mesmo uma cozinha com
todos os seus utensílios. São

panelas, copos, garrafas ou
talheres, num total de 92 pe-
ças. Entre elas. um pequeni-
no fogão composto por 56

peciilhas diferentes em ma-
deira. '"A 

partir do momento
em que você começa a traba-
lhar com miniaturas, o obje-

tivo é fazer cada vez menor e
melhor . explica esse perfec-
cionista.

No Brasil, a paixão pelas
miniaturas ainda nao conta-

gioii um grande número de
colecionadores. Ainda não
são muitos os que se entu-
siasmam a ponto de desem-
bolsar entre CZS 20 mil e
CZS 60 mil. preço de alguns
dos seus ambientes á venda

na Tutto per Ia Casa. no
Shopping da Ciavea. Mesmo
assim, o Iwhbv. segundo Ma-
vio, não esta restrito aos
muito ricos. As peças, ele
explica, podem ser compra-
das isoladamente a preços a

partir de CZS 500. uma cifra

que está muito longe dos pa-
drões americanos e euro-

peus. 
"A miniatura é uma

mania que tomou conta dos
americanos. Lá nos Estados
Unidos, uma miniatura de
um piano leita por um espe-
cialista pode custar até CZS
57 mil e na Inglaterra, uma

pequena réplica de um violi-
no em madeira pode valer
até CZ$ 28 mil 500". conta
Flávio. Nos Estados Unidos,
em particular., a comunidade
dedicada ás miniaturas reúne
— entre artesãos e coleciona-
dores — alguns milhares de
aficionados que mantêm uma
revista especializada, a Nut-

|heil News da qual Flavio e
uni dos poucos assinantes
brasileiros. É tanta gente que
uma empresa de turismo se
dá ao luxo de anunciar nas
suas páginas um cruzeiro pe-
Io Caribe especialmente para
miniaturistas. com uma rafo-

gramação cheia de ilhas exo-
ticas. praias ensolaradas e.

principalmente, muitas mi-
niaturas a bordo.
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» TECNOLOGIA BRASILEIRA
(RAGGE) EM FIBEfí GLASS. EXPORTADA

B pAflA OS ESTADOS UNIDOS

Uma boa dica para quem
vai subir a serra de Petró-
polis: almoçar no Coffe
Shop. Localizado no
Shopping Bauhaus, você
encontra um vasto cardá-
pio com salgados, sala-
das e até fondue. 0 res-
taurante têm o sistema
self service na hora do
almoço e música ao vivo
nas noites de sexta e sá-
bado. Rua João Pessoa,
88/1 oj a 16.

Ipanema conta com mais
uma loja de congelados;
o Sabor Maior. Para faci-
litar o trabalho das do-
nas-de-casa o Sabor
Maior entrega salgadi-
nhos, sobremesas e ou-
tros pratos a domicílio.
Pedidos pelo telefone
(021) 287-6744.

Está sendo produzido no
Brasil o Ragge Califórnia;
veículo já conhecido dos
americanos. As novida-
des sáo: abertura da ca-
pota traseira; cores per-
sonalizadas; acabamento
interno em veludo e mais
espaço no banco traseiro.
O contrato de exportação
do Ragge Califórnia foi
fechado com a Seat En-
terprise Incorporation
com sede na Califórnia,
USA: Informações pelo
telefone (021) 591-3343.

Com apenas um ano
atuando no mercado bra-
sileiro, a Croma Cosméti-
cos conquistou os consu-
midores e agora têm dois
novos produtos em lan-
çamento. São os Solu-
tions For Sport e Bleu
Marine de Cardim. O pri-
meiro é dirigido a espor-
tistas e o segundo à clien-
tela masculina. Os produ-
tos são encontrados em
lojas de esportes e perfu-
marias.

A estilista Tânia Costa,
proprietária da Kozta Cal-
çados e Bolsas, está lan-
çando a coleção de san-
dálias para o verão. São
cinco modelos em ca-
murça e pelica. As cores
variam do bege, preto
aos tons metalizados. As
lojas Kozta ficam na Av.
Cidade Jardim, 958, tel.
(011) 210-7605 e Rua Pi-
nheiros, 877, tel. (011)
852-8351, ambas em São
Paulo.

A Modamania está lan-
çando a quinzena do
jeans. Lá você encontra
ótimos preços e vários
tipos de jeans — calças,
blusas e vestidos. Uma
das vantagens de com-
prar nesta loja é o uso do
cartão Modamania espe-
ciai que facilita o paga-
mento. Rua Figueiredo
Magalhães, 266-A e Rua
do Ouvidor, 141, Centro.



1 Pelas esquinas da cidade

O

Ferreira Gullar quebra um jejum de sete anos e lança

Barulhos, livro de poemas apaixonados pela vida carioca

transformado aqui em ensaio fotográfico de Sérgio Zalis

"Detras desta mascara morena, que ja foi rosto de menino", Gullar descobre no seu novo hvro "que ainda e uma crianga"
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Afa cadeira de balango, sempre ao lado da janela de sen apartamento na ma Duvivier, e que o poeta delira e solta a fantasiaA'o cadeira de balanço, sempre ao lado da janela de seu apartamento na rua Duvivier, é que o poeta delira e solta a fantasia

De repente, sem nenhum
controle, as frases começam
a se formar na cabeça do
poeta. Ele fica zonzo, parece
flutuar com a força das ima-
gens que se sucedem vertigi-
nosamente. As pernas tor-
nam-se pesadas, enquanto as
palavras vão se encaixando
vagarosamente umas nas ou-
tras. O barulho do trânsito, o
vaivém das pessoas, nada
consegue interromper esse
fluxo contínuo, a ponto de os
poemas ficarem praticamen-
te prontos no meio da rua,
antes de serem escritos. Es-
ses delírios ambulantes
acompanharam Ferreira
Gullar nos últimos sete anos
e acabaram se materializan-
do em Barulhos, seu novo
livro, que a editora José
Olímpio lança esta quinta-
feira na livraria Siciliano, em
Copacabana. São 38 poemas
onde bairros, lugares e situa-
ções cariocas aparecem com
uma freqüência rara na obra
do poeta maranhense, reafir-
mando seu caso de amor com
o Rio, cidade que ele adotou
há 36 anos e só abandonou
durante o período do exílio.

"Minha 
poesia está cada vez

mais ligada às circunstâncias
do cotidiano", esclarece Gul-
lar. "Quer ser a fala da vida,
não ter retórica e se espalhar
pela cidade, contagiando as
pessoas."

Ferreira Gullar escreve
pouco. Não por preguiça ou
falta dc tempo — "'porque o
tempo é de borracha, sempre
cabe mais uma coisa" —,

A enseada de
Botafogo faz o
poeta vibrar
todos os dias

mas por opção de vida."Poema é uma coisa intem-
pestiva. Ninguém sabe a ho-
ra que vem. Não posso espe-
rar por ele. por isso em 30
anos de poesia devo ter escri-
to uns 300 poemas, muito
menos do que qualquer anto-
logia." Por pensar assim.
Gullar não procura a poesia
onde ela já existe. "Não vou
falar do crepúsculo, por
exemplo, mas sim das coisas

triviais, do que vejo na jane-
la da minha casa. do que
relembro quando ando na
rua." Foi assim que surgiu
Tanga, uma das poesias de
Barulhos, onde Gullar fala
do broto que viu numa ma-
nhã de sol na praia de Ipane-
ma. em frente a Farme de
Amoedo. ponto que fre-
qüenta há 10 anos. Na época
ainda não existia o fío-dental
e o poeta se encantou com a
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O point í/e Gullar é o bar Luna, no Leblon, onde ele vara as madrugadas com dois chopes

imagem da moça jogando
frescobol: "...O mar batia/
em frente à Farme de Amoe-
do e ali/ na areia/ a gente mal
o ouvia, se o ouvia./ E era
então que ela súbito surgia/
rindo entre os cabelos/ a ra-

quete na mão/ e se movia/
ah, como se movia!/ E nessa
translação nos descobria/
suas fases solares:/ o ombro/
o dorso/ a bunda/ lunar?/
estelar?/ a bunda/ que (sob
uma pétala/ de azul)/ celeste
me sorria."

Frutas na cozinha. No final
dos anos 60, era comum en-
contrar o jornalista Ferreira
Gullar lutando para que os
estagiários da sucursal cario-
ca do jornal O Estado de São
Paulo escrevessem usando a
linguagem coloquial. Era a
regra básica do jornalismo
que ele propunha, embora
nem sempre conseguisse ven-
cer a rigidez dos textos publi-
cados na época pelo jornal.
É essa proposta que ele faz
agora com sua poesia. 

"E

claro que, quando se escreve
um poema, há uma econo-
mia de palavras que não vale

para o jornalismo, porque o

IPmI

|| 

, 

| ;/-:\v';-\.^:.. s-?,.-.

^v?>. ¦:ih
:...'; &&>

V
¦Jy .• . —. .¦ ::S^^k^&'- ~

- -

*~" •" li ' * i<v* :£.< & *w 4 **-4 -'^v*rJ&T.^ --V**"*;

*gp

• íylll

gsKsbjg • ¦i-^J^Sv.'.

O broto jogando frescobol na praia de Ipanema, em frente à Rua Farme de Amoedo, inspirou o poema-declaraçáo Tanga
mmmsmm
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cemitério São João Batista o "marxista" se desarma e admite ouvir velhos amigos conversando, numa esplêndida manhã de sol

poema tem outros significa-
dos que acompanham a leitu-
ra aparente", teoriza. "Mas,
além da ambigüidade da lin-
guagem poética, procuro ser
o mais próximo da linguagem
do cotidiano, para que todos
se identifiquem."

O que há de mais banal
do que frutas apodrecendo
em cima de uma geladeira?
Pois é, foi depois de ler no
jornal notícias sobre a guerra
das Malvinas, a greve dos
estaleiros e a expulsão de
famílias da Tijuca, que Gul-
lar entrou na cozinha do seu
apartamento em Copacabá-
na e deparou-se com bananas
apodrecendo sob uma nuvem
de mosquitos. Foi o suficien-
te para que, na mesma hora,
sua cabeça começasse a zunir
e ele misturasse tudo no poe-
ma Omissão: "Não é estra-
nho/ que um poema político/
dê as costas a tudo e se fixe/
em três ou quatro frutas que
apodrecem/ num prato/ em
cima da geladeira/ numa co-
zinha da rua Duvivier?..."

O olhar de quem ainda
divide o seu tempo entre o
jornal, a TV Globo e espora-
dicas madrugadas no bar Lu-

na, no Leblon, também se
fixou nas ruas do centro da
cidade, onde Ferreira Gullar
encontrou motivos para con-
testar a idade e optar pelo
seu lado moleque. "Não es-
tou querendo me proteger da
vida, engordando e citando
Ezra Pound", afirma Gullar,
numa clara alusão a seu desa-
feto, o paulista Haroldo de
Campos, que não é citado
nominalmente, mas ganha
uma farpa em Fevereiro de
82. A passagem impiedosa
do tempo também é lembra-
da em Barulhos, com várias
poesias dedicadas a amigos
do poeta que já morreram
como Mário Pedrosa, Dar-
vvin Brandão, Vinícius de
Moraes, Glauber Rocha e
Oduvaldo Viana Filho. Nu-
ma delas, feita depois que
passou pelo cemitério, Gul-
lar descobriu que é difícil
manter-se materialista. "Tu-

do bem, a morte acaba com
tudo," reflete. "Mas como
não há prova nenhuma — e é
desagradável — porque não
soltar a fantasia para não
sofrer?", esclarece. E foi

pensando assim que ele es-
creveu Manhã de Sol onde
diz: "Vianinha, Paulinho,
Armando Costa/ que dia lin-
do, não?/ Estou passando de
carro/ ao lado do Cemitério
São João Batista/ e quase
escuto vocês aí dentro/ falan-
do e rindo/ debaixo deste
sol/... — E pode um marxista
admitir/ conversa entre de-
funtos?/ ... Mas dentro da
minha alegria/' os três amigos
continuam a conversar e rir
nesta manhã brasileira/ que
torna implausível a escura
morte."

Sempre com seu Mido au-
tomático martelando no bra-
ço, Ferreira Guiar passeia pe-
la cidade, atento aos detalhes
mais pueris. 

"Quero fazer
uma poesia que chame aten-
ção de todo mundo. Para o
cara que mora na esquina da
minha rua se sentir orgulhoso
quando souber. E não pensar
que a poesia é coisa divina, de
seres privilegiados," reafirma.
Nas suas idas e vindas de
Copacabana ao centro, o poe-
ta se impressiona com a paisa-
gem de Botafogo, o Pão de

Açúcar e a Urca. E fala desses
lugares com emoção. "Em

dias muito especiais, solares,
o Pão de Açúcar me alucina.
A pedra torna-se algo tão real
que ultrapassa a realidade e
abre a minha cabeça à fanta-
sia. Por essa e outras é que
Ferreira Gullar não pretende
trocar o Rio por nenhuma
.outra cidade. "Foi aqui que
escolhi para viver quando saí
do Maranhão: só saio depois
de morto. Esta obsessão pelos
contornos da cidade garante
sua presença marcante no no-
vo livro. Em Barulhos, há
espaço também para Guliar
revelar que. apesar dos seus
57 anos. ainda se sente um
menino. Em Detrás do Rosto.
ele se apresenta assim: "...de-
trás desta máscara morena
que já foi rosto de menino.
...Devo dizer que o poeta
Gullar é uma criança que não
consegue morrer e que pode
a qualquer momento, desinte-
grar-se em soluços...

Lúcia Rito
Fotos de Sérgio Zalis/ZNZ
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A mais fina seda

O Último Imperador, de Bernardo

Bertolucci, vai encerrar o IV FestRio

Parecia que depois de ps
Intocáveis nada de tao super-
lativo chegaria a uma sala de

projeção carioca até o fim do
ano. Engano. A Sala Glau-
ber Rocha, do Hotel Nacio-
nal, prepara-se para receber
com a merecida pompa O
Último Imperador — épico
do diretor italiano Bernardo
Bertolucci que chega no pró-
ximo dia 28 para encerrar em
sessão de gala o IV FestRio.
Os rolos do filme contam
mais que a história de uma
vida que cobre do fim da
dinastia Qing ao início da
Revolução Cultural chinesa.
Eles vêm repletos de cenas
adjetivadas pela imprensa
européia especializada como
"soberbas, feéricas, suntuo-
sas". Para imprimir seu ta-

lento em celulóide. Bertoluc-
ci se valeu de uma superpro-
dução de 25 milhões de dóla-
res — cinco a mais que o
exagero orçamentário dos in-
corruptíveis de Brian de Pai-
ma — e após dois anos de
conversações com autorida-
des chinesas, baixou acampa-
mento na Cidade Proibida,

em Pequim, com atores de
cinco países, quase 300 técni-

cos e 19 mil extras, incluindo
soldados da Guarda Verme-
lha. A esses números, o dire-

tor acrescentou o feito de ser
o primeiro cineasta ocidental
a ter permissão de rodar em
solo chinês um longa-
metragem sobre a China do
século" 20. E até reabrir o
Teatro Imperial, fechado há

quase meio século.
Bernardo (Último Tango

Em Paris) Bertolucci partiu
da autobiografia de Pu Yi

para traçar a história deste
anti-herói dos tempos mo-
dernos. Na Pequim de 1908,
um garoto de três anos é
separado dos pais e elevado à
condição de Imperador. Para
seu azar, três anos depois a
China torna-se uma Repúbli-
ca e ele é obrigado a abdicar.
Mesmo assim lhe é permitido
continuar desfrutando da pa-
radisíaca Cidade Proibida:
uma espécie de cidade den-
tro da cidade, protegida por
altos muros, onde cresce sem

permissão para sair, cercado
de cortesãos e mais de 1500

eunucos. Aos 18 anos, casa-
do com duas mulheres, e
acompanhado de seu tutor
escocês (o ator Peter O 1 oo-
le), Pu Yi é expulso do paraí-
so e se refugia numa cidade
vizinha. Ali radicaliza no oci-
dental way of life, no estilo
dos playboys. Suas mulheres
não seguram a barra: uma o
abandona e a outra prefere a
morte no embalo do ópio. Pu
Yi acaba caindo na cilada de
aceitar retomar o trono em

um estado da Mandchúria,
no norte da China, então
conquistada pelos japoneses.
É obrigado a fugir quando
chega a Guarda Vermelha e
amarga dez anos de prisão.
Finalmente libertado em
1959, aos 51 anos de idade, o
Imperador-que-nunca-foi re-

torna a Pequim onde vive em
liberdade como um simples

jardineiro. Morreu em 67.
Bernardo Bertolucci, pa-

ra quem a China até então
não passava de "uma 

palavra
fascinante e misteriosa", re-

gistrou quadro a quadro a
metamorfose daquele ho-
mem. "Na China, o símbolo

do imperador é o dragão, e a
história de Pu Yi é a de um
dragão que se torna ho-
mem", já declarou. O ator
John Lone interpreta o per-
sonagem na fase adulta. A

platéia brasileira já o conhe-
ce: é o oriental que aparece
ao lado de Mickey Rourke
em O Ano do Dragão. Para
dar acabamento de seda chi-
nesa a seu filme, Bertolucci
convocou o diretor de foto-

grafia, e velho parceiro, Vit-

torio Storaro (Apocalipse
Now e O Feitiço de Àquilo).
E entregou a trilha sonora a

David (Talking Heads) Byr-
ne, Cong Su e Ryuichi Saka-
moto.

Para ter O Ultimo Impe-
rador — que só estréia em
circuito comercial no ano

que vem — fechando o Fest-
Rio, foi necessária a conju-

gação harmoniosa de aspec-
tos afetivos e políticos, se-

gundo Gabi Albicocco, um
dos organizadores do Festi-
vai. "Bertolucci é amigo de
diretores brasileiros e consi-
dera o Brasil um país que-
rido."

O imperador teve duas mulheres mas nenhuma'suportou quando ele quis viver à maneira ocidental O ator Peter 0'Toole.

|
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...interpreta o tutor escocês do Imperador

O ator John Lone (abaixo e à
esquerda) faz o imperador Pu Yi,

uma espécie de anti-herói
dos tempos modernos. Depois

desse filme, a China (ao lado)
deixou de ser para Bertolucci

 . ,.

A produção chegou a utilizar 19 mil extras em cenas de multidão
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O Momix

dança no Rio

DOMINGOTelevisão, 2
Cinema, 9
Tutty, A?
Criança, 14
Teatro, 16
Show, 17
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NOSSOS SÓCIOS PERDERAM

ESTE MÊS 6.709.700 Kg

TELS: 274-9547 e 259-4495

VIGILANTES

¦PESO®

Livraria

José

R. Carmo, 61

R. J.

Livros

Novos e

Usados

compra e

Vende

Pequenas

e Grandes

Em Safenados & Safadinhos,, a edição prejudica o estilo hilariante de Fausto Silva

Mais safenados que 
safadinhos

Fausto Silva está mais
magro? Parece que sim e isso
é prova de que sucesso não
enche barriga. Mas enquanto

perdia uns quilinhos ele dei-
xou pelo caminho alguns car-
boidratos humorísticos e o
seu Safenados & Safadinhos

(TV Bandeirantes, quarta-
feira, 21h20min) fica pontos
de ibope atrás do Perdidos
na Noite de sábado. Inevitá-
vel a comparação e a diferen-

ça é o "ao vivo". Perdidos na
Noite não é um programa ao
vivo mas é como se fosse.
Quase nada é editado do

programa, a não ser, prova-
velmente, alguns palavrões
gritados para controlar a ga-
lera e as esperadas faixas

pornográficas levadas ao au-
ditório. Ficam no programa
os improvisos do Faustão, os
eventuais erros da produção,
os pifes de câmera, os micro-
fones que não funcionam e
tudo o mais, como se fosse
um programa ao vivo.

Safenados, é um progra-
ma supereditado, o que não
combina muito com o estilo

do ainda gordo. O programa
tem um pequeno auditório,
mas isso acaba sendo muito
mais um elogio aos excelen-
tes estúdios da Bandeirantes
do que uma contribuição ao

programa. Por ter um estú-
dio amplo e versátil a produ-
ção do programa abusa das
regravações, das trocas de
cenário e isso, no caso do
Fausto, atrapalha mais do

que ajuda. A idéia de ter
safenados e safadinhos exer-
citando seus talentos é bas-
tante simpática, mas tem al-

guma coisa que não está fun-
cionando direito. Os safadi-
nhos, por exemplo, custam a
ficar à vontade e se resumem
a respostas lacônicas nas en-
trevistas. Na verdade, são na
maioria garotos e garotas
querendo se comportar como
adultos, o que não chega a
ser safadeza nenhuma. Não
sei exatamente o que é ser
safadinho e televisivo ao
mesmo tempo, mas custo a
acreditar que seja cantar
guarânias.

Os safenados, ao contrá-

rio, estão muito à vontade e
se apresentam com muita sa-
fadeza. Foi o caso de Guara-
cy e Guaraciaba, que se
apresentaram cantando Ga-
mado pela tua Periquita e
contaram que se conhecem
há 45 anos, sempre cantan-
do. Foi deles também a me-
lhor frase do programa: 

"A

música recupera até um mar-

ginal." Na semana passada,
o programa homenageou um
safenado que deu certo, o
repórter José Carlos de Mo-
raes, o "Tico-Tico". Ele foi,
sem dúvida, um grande re-

pórter, deu muitos furos de
reportagem, mas na homena-

gem ficou um furo de infor-
mação. Tico-Tico apareceu
como um campeão da demo-
cracia, o homem que ajudou
Jango a tomar posse. Meus
colegas de São Paulo contam

que, no fim do governo Gou-
lart, ele teria abusado um

pouco do direito de informa-

ção. Ficou a dúvida: safena-
dinho ou safadão?

Ingo Ostrovsky

H TELEVISÃO

Convfflsa ao pé do vídeo

2 Programa
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Nedira Campos ainda ndo sabe se acompanha Jo Soares em sua transferencia para o SBT
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Sérgio Za!is/ZNZ

A certinha do 
gordo

Nedira Campos, a estrelinha de Jô

Soares, acha que as mulheres mudaram, mas

só os programas de humor não notaram

A atriz Nedira Campos,
27 anos, se acha sortuda.
"Não tenho parente que seja
ator, não tenho padrinho e
nem sou amante de ninguém.
Mesmo assim, vivo da minha

profissão há oito anos", diz.
Todas as segundas-feiras, pe-
lo menos até o final do ano,
Nedira pode ser vista no pro-
grama humorístico Viva O
Gordo, da TV Globo, onde
se sobressai como uma figura
bonita que sabe cantar e re-

presentar. Pena que as pia-
das do programa sejam bati-
das e machistas.

"Não é possível que os
roteiristas não vejam que a
mulher mudou. Elas só apa-
recem como figuras burras,
feias, chatas ou no máximo
gostosas. Inteligentes nun-
ca", reclama a atriz. Talvez
por essa razão Nedira não vá

mudar de canal para seguir
Jô Soares em seu novo pro-
grama na TVS. Sente que
está num momento de mu-
dança, pensa em se juntar ao
elenco de uma novela ou par-
ticipar de um programa de
humor diferente, com gente
nova como Pedro Cardoso,
sem o ranço das piadas an-
tigas.

Nedira formou-se pela
Uni-Rio e se profissionalizou
em 1979 com uma peça in-
fantil: Tis tu, O Menino do
Dedo Verde. Depois de ou-
tras montagens infantis, en-
veredou por três revistas, di-
rigidas por Luis Mendonça.
"Eu era vedetona mesmo,
com muita pluma e paetê.
Como eu gosto de cantar
adorava o que fazia", anali-
sa. A fase de vedete passou e
Nedira deu uma guinada pa-

ra o teatro de revista. Entre
seus sucessos dessa época es-
tão: O Peru, e Tem um Te-
nor no Meu Banheiro, ambas
dirigidas por José Renato.
"Nedira é uma atriz promis-
sOra porque se propõe a tra-
balhar em profundidade seus
personagens. Além disso,
tem senso de humor, coisa
importante para quem faz
comédia", elogia José Rena-
to que a convidou para a
remontagem de Camas Re-
dondas, Casais Quadrados,
com estréia prevista para es-
te mês. Separada depois de
cinco anos de casamento,
Nedira recomeça vida nova
também do lado pessoal. Por
enquanto, tem uma certeza:
não quer aparecer de biquí-
ni, só para mostrar seu corpo
bonito. "Estou carente que
as pessoas conheçam o meu
trabalho".

Agora No Leblon
Pago Feitio e a Melhor Cotação

Compramos
Jóias Antigas

e Modernas
Antigüidades

Platinas
» Moedas

• Relógios
» Brilhantes

• Pratarias

Ataulfo de Paiva 1079 ss 112
(Ed. Vitrine do Leblon)

¦S- 239-6495

PRODUÇÕES VISUAIS

VÍDEO
Roteiro, Storybord,
gravação, edição,
sonorização.

GRAFICA
Lay-out, diagrama-
ção, composição,
arte-final, fotolito,
impressão, acaba-
mento.

Filme sua convenção, desfile, festa,
curso de treinamento ou "book" de
modelos, imprima seu "folder", revista,
convite ou peça publicitária.

TEL.: 242-9387

V S TELEVISÃO

DR. JOSÉ BADIM

EM! ¥

INTENSIVO
8 a 80 horas por mês
Matrículas abertas

CENTRO:  221-1363
COPACABANA:  275-8249
BOTAFOGO:  551-0049
IPANEMA:  259-5296
TIJUCA: 284-8040
BARRA: 399-5766

feedbach i
Language consultants -

Cirurgia plástica e reparadora

SBT

Membro da Soe. Bras. Cir. Plástica
Membro da Soe. Amer. Cir. Plástica
Membro da Soe. Intern. Cir. Estética
Cirurgia da face - abdomem - seio - nariz

Lipoaspiração

Av. Copacabana, 664 gr. 809 tel: 256-7577
Rua Almirante Cochrane, 98 (Tijuca) tel: 234-2932

Nedira Campos ainda não sabe se acompanha Jô Soares em sua transferência para o

Cirurgia crânio — maxilo — faciai
Cirurgia da mão — queimaduras
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Agora nao e mais drama comprar
^ ingresso de teatro. :;fr

(Voce 

ja pode comprar com antece- [i
dencia nos postos BR, de segunda ! |a sabado, das 9 as 18 horas. No ato,  

—~ 1

jj| voce ganha um desconto. | 1

I 

As bilheterias estao no Posto Cata- i WB 
"W- 

» ||| |cumba, na Lagoa; Posto Touring da WB ® M ^ Jm 1
Rua 2 de Dezembro; Posto Sacor, | If® W im 1H I
na Rua do Catete; Posto Pombal, na m k 0$ fefj 1
Av. Maracana; Posto Quebra-Mar,na ! |

Promo?ao Barra da Tijuca; e Posto Tocantins, ( f
: ACET - Associa^ao Carioca Projeto Petrobras ^ ^ PETROBRAS em Sao Francisco, Niteroi. v'^^41 i

de Empresarios Teatrais. de apoio ao teatro. Va ao Posto BR. Depois va ao teatro. i
H 

Em algum lugar d 

^

Projeto Petrobrás
de apoio ao teatro. |gjj 

PETROBRÁS

Agora não é mais drama comprar
ingresso de teatro.
Você já pode comprar com antece-
dência nos postos BR, de segunda
a sábado, das 9 às 18 horas. No ato,
você ganha um desconto.
As bilheterias estão no Posto Cata-
cumba, na Lagoa; Posto Touring da
Rua 2 de Dezembro; Posto Sacor,
na Rua do Catete; Posto Pombal,
Av. Maracanã; Posto Quebra-Mar,na
Barra da Tijuca; e Posto Tocantins,
em São Francisco, Niterói.
Vá ao Posto BR. Depois vá ao teatro

I

No final da série, Jeannie (Barbara Eden) acabou casando com o Major Nelson (Larry Hagman)

passado
As antigas séries

da TV mantêm

admiradores fiéis

Enquanto a Globo faz

questão de pôr no ar as últi-
mas séries boladas nos estú-
dios da TV americana, ou-
tras emissoras, como a Ban-
deirantes e a TVS, parecem
decididas a explorar o filão
da nostalgia com velhos enla-
tados capazes de manter pe-
quenas mas fiéis legiões de
admiradores. Matilda Kó-
vak, integrante do grupo As
Matildas, é uma das que
acreditam que as velhas sé-

, 
"apesar de mais ingê-

nuas, eram muito mais criati-
vas do que as de hoje". Para
ela, "os autores eram mais
loucos, viajavam mais". A
Feiticeira (Bandeirantes, 2a a
6a, às 20hl5min) é uma de
suas favoritas. "A idéia de
uma dona-de-casa feiticeira
foi um achado para jogar um
elemento de fantástico na-

- Associação Carioca
de Empresários Teatrais.

F
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De 64 a 72, Elizabeth Montgomery foi a feiticeira Samantha

quele cotidiano bem classe
média americana." A série,
produzida por William Asher
(marido de Elizabeth Mont-
gomery, que estrelava o pro-
grama como a feiticeira Sa-
mantha), ficou em segundo
lugar em audiência quando
lançada em 64, só perdendo
para Bonanza, um campeão
absoluto no ramo. O progra-
ma durou até 1972 e, cinco
anos depois, a rede ABC
tentou aproveitar o seu char-
me numa série com Tabatha,
a filha de Samantha.

O teatrólogo Mauro Rasi
não é muito chegado a nostal-
gias. 

"Eu acredito que a gente
nunca deve rever aquilo que
curtimos numa determinada
fase da nossa vida. Antiga-
mente, eu amava aqueles fíl-
mes da nouvelle vague. Quan-
do revi esses filmes agora,
quase morri de tédio." A úni-
ca exceção que ele abre é para
Lucille Bali. Nos raros mo-
mentos em que cruza com o
Show da Lucy (TVS, 2a 4a e
6a, às 19h45min), no seu ví-
deo, ele sempre pára para dar
uma olhada. "Essa sou capaz
de ver e rever sempre. A

Lucille Bali é um clow, uma
mulher-chaplin, um gênio."
Em I Love Lady, série que
estreou em 1951, Lucille con-
tracenava com seu marido na
época, Desi Arnaz, no papel
de Ricky Ricardo, um fracas-
sado band leader cubano. Em
1953 (era a época de Joe
McCarthy) um chato causou
certa confusão ao acusar Lucy
de ter votado nos comunistas
em 1936, mas o público ame-
ricano não deu muita bola:
segundo pesquisas, nessa épo-
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I Love Lucy mostrou o caminho

ca 10 milhões de lares nos
EUA viam o programa.

Já Jeannie é um gênio
(Bandeirantes, 2a a 6a às
18h45min), apesar de nunca
ter estourado junto ao público
americano, agradou em cheio
aos adolescentes brasileiros
dos anos 70. A série foi criada
pelo escritor Sidney Sheldon,
antes de enriquecer com seus
best sellers. Ciáudio Manoel,
28 anos, redator da Casseta
Popular, foi um dos que sem-
pre sonharam ser engarrafa-
dos com Jeannie. "Foi meu
primeiro símbolo sexual". A
gente nunca saía de casa na
hora da Jeannie", relembra
Cláudio, que, junto com os
coleguinhas, odiava o Major
Nelson pela sua passividade
diante do que ele considera
até hoje "uma 

gata, um mu-
lherão". Essa agonia, no en-
tanto, não durou eternamen-
te. Em fins de 1968, os criado-
res da série puseram um fim
na ambígua e platônica rela-
ção que o Major Nelson (Lar-
ry Hagman) e Jeannie (Bar-
bara Eden), promovendo o
casamento dos dois.
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AUDIN

IDIOMAS

OPCAO PARA 0 SUCESSO

AUDING é o curso para executivos que sabem que o domínio de um

idioma é o ponto de partida para quem quer chègar lá.
Basta fazer a opção: francês, alemão, inglês, espanhol e português para

estrangeiros, com horários e locais das aulas definidos por você.
E se o tempo for curtíssimo, tome um banho de imersão: 10 horas diárias

com rodízio de professores, para dominar o idioma em apenas 15 dias.

Decida o futuro de sua carreira estudando no AUDING. Já.

Rua da Quitanda, 20 — sobreloja
Centro — Te!.: 224-5793

Rua Dr. Pereira Santos, 35 — 8o anda
Tijuca — Tel.: 208-4949 — RJ

J9
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6:30 11 PATATI.PATATÁ —Educa-
tivo

7:00 4 SANTA MISSA EM SEU
LAR

7 DESENHOS
11 IDÉIA NOVA

7:55 4 GLOBO RURAL — Informa-
8:00 6 PROGRAMAÇÃO EDUCA-

TIVA
7 A CONQUISTA DA

TERRA
11 POPEYE — Desenho

8:30 7 ANUNCIAMOS JESUS
11 A PANTERA COR DE
ROSA — Desenho

9:00 6 VERSO E REVERSO, EDU-
CANDO O EDUCADOR —
Informativo. Em destaque, o
método Paulo Freire e a parti-
cipaçáo comunitária na educa-
çáo de adultos

7 SELEÇÕES PORTU-
GUESAS

9 COMUNIDADE NA TV
Programa da Federação

Israelita do Estado do Rio de
Janeiro
11 PICA-PAU Desenho

9:05 4 SOM BRASIL — Musical ser-
tanejo apresentado por Lima
Duarte

9:30 6 JORNAL DO PROFESSOR
Informativo apresentado

por Eliane Furtado. Em des-
taque, a situação do ensino no
Brasil e a educação comuni-
tá ria
11 TOM E JERRY — De-
senho

10:00 6 ORQUESTRA SINFÔNICA
DE LENINGRADO — Espe-
ciai de música

9 POSSO CRER NO AMA-
NHA — Religioso
11 AS AVENTURAS DE B.J.

Seriado
10:10 4 A PALAVRA É SUA — En-

trevistas com a comunidade
10:15 2 PALAVRAS DE VIDA — Re-

ligioso
10:40 4 FESTIVAL DE DESENHOS
10:50 7 SHOW DO ESPORTE
11:00 2 TELECURSO 2o GRAU —

Aula de química e recapitula-
ção semanal

9 PAPO DE ARQUIBAN-
CADA — Esportivo

TV •TARDE

12:00 6 MANCHETE RURAL
9 JOÃO MINEIRO E MAR-

CIANO — Musical sertanejo
11 JOÃO MINEIRO E MAR-

CIANO — Musical sertanejo
12:30 2 FUTEBOL

9 CHITÃOZINHO E XORORÓ
Musical sertanejo

11 CHITÃOZINHO E XORORÓ
Musical sertanejo

12:40 4 THUNDERCATS — Seriado
infantil. Episódio: Aliança

profana
13:00 6 FM TV — Musical apresenta-

do por Tânia Rodrigues
9 FUTEBOL — Apresentação

do Campeonato Português
11 SÍLVIO SANTOS — Progra-

ma de auditório
13:10 4 COMANDOS EM AÇÃO —

Seriado infantil: Episódio:
Brigada fantasma

13:40 4 TRANSFORMERS — Seria-
do infantil. Episódio: Fogo na
montanha

14:00 2 STADIUM — Imagens do es-
porte amador no mundo

14:15 4 O PEQUENO MESTRE —
Seriado. Episódio: Eu me
lembro da mamãe

14:45 4 LINHA DURA — Seriado.
Episódio: A coleção de prima-
vera

15:00 2 QUADRO A QUADRO —
Programa de variedades

6 VÍDEO EM MANCHETE —
Programa de variedades apre-
sentado por Jacyra Lucas

9 SÍLVIO SANTOS — Progra-
ma de auditório

15:30 9 RIO TURISMO
15:50 4 PROFISSÃO: PERIGO —

Seriado. Episódio: O assas-
sino

16:00 2 A HISTÓRIA DO AUTOMÓ-
VEL — Seriado-
documentário. Neste episó-
dio. o início das grandes com-
petições

6 CLIPSHOW
16:45 4 SORTEIO DA COPA UNIÃO
17:00 2 EXPEDIÇÕES SÉCULO XX

CAMPANHA DE

SALVAÇÃO DOS

CABELOS

O INSTITUTO LANE, de fama internacional, está

promovendo a campanha de salvação dos cabelos,

EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 25 ANOS DE

ATIVIDADE NO BRASIL. As pessoas que sofrem

de queda dos cabelos, caspa, coceira, seborréia,

calvície precoce, etc., podem se dirigir ao referido

instituto, onde receberão uma completa avaliação

do problema de seus cabelos, e o que poderão
fazer a respeito. O tratamento é personalizado para

homens e mulheres. Durante esta campanha as

CONSULTAS SERÃO INTEIRAMENTE GRÁTIS. O

INSTITUTO LANE fica na Av. N.S. de Copacabana,

807 _ Gr. 701 Tel. 255-6243 e Praça 15 de

Novembro, 38-A — 7o andar — Gr. 76 — Perto da

Bolsa de Valores — Tel. 232-4574.

— Documentário. Tema: Os
pescadores

4 COPA UNIÃO — Jogo de
futebol

6 SHOCK — Musical apresen-
tado por Jimmi Raw, Andréa
Morucci e Angélica

TV • NOITE

18:00 6 DOMINGO DE GRAÇA —
Humorístico com Costinha

18:30 9 PROGRAMA SILVIO SAN-
TOS — Programa de audi-
tório

18:50 4 OS TRAPALHÕES — Humo-
rístico

19:00 2 JORNAL DE DOMINGO —
Noticiário

6 ESPECIAL A-HA — Musical
20:00 2 CINEMA DE DOMINGO —

Filme: Homens da montanha
4 FANTÁSTICO, O SHOW DA

VIDA — Programa de varie-
dades
PROGRAMA DE DOMINGO

Programa de variedades
DAN AUGUST — Seriado

21:00 6 O SOM DAS ÁGUAS — Exi-
bição do festival de música
brasileira

7 O BRASIL DE TODOS NÓS
Apresentado por José

Cunha
22:00 7 AQUARELA BRASILEIRA

Musical
9 CAMISA 9 — Debate esporti-

vo com Luiz Orlando. Orlan-
do Baptista. Gerson, Olde-
mário Touguinhó e Jairzinho

11 SEMANA DAS DEZ — Fil-
me a ser programado

22:10 4 ESPORTE ESPETACULAR
22:30 2 ESPORTE VISÃO — Debate
23:00 7 CRÍTICA E AUTOCRÍTICA

Jornalístico
23:05 4 DOMINGO MAIOR — Fil-

me: Maratona da morte
23:55 11 SESSÃO DAS DEZ — Repri-

se do filme
00:00 9 RIO TURISMO
1:00 7 BOM-DIA, VIDA! — Reli-

gioso

RÁDIO AM 940 KHz
JBI — JORNAL DO BRASIL — Infor-

ma: 7h30min, 12h30min, 18h30min,
0h30min.
Repórter JB — Informativo às horas
certas.
Música da Nova Era — As 21 h. Criação
e apresentação de Mirna Grzich. Texto
de Luis Carlos Lisboa. Destaques de
hoje: Emerald Web, Michael Hedges,
Patrick Bali, Liz Story, Bill Quist, Ha-
rold Budd e Peter Michael Hamel.
Arte Final: Jazz — Às 22h. Produção de
Jota Carlos e Celio Alzer. Apresentação
de Maurício Figueiredo. Destaques de
hoje: Chester Thompson, Gene Russel,
Anthony Braxton, Anita 0'Day e Car-
les Lloyd.

FM ESTÉREO — 99,7 MHz
10h — CDs a raio laser: Till Eulens-

piegel. de Richard Strauss (OS Cleve-
land, Maazel — 15:18); A Truta —
Quinteto em Lá maior, para piano e
cordas, op. 114, de Schubert (Brendel,
Quarteto Cleveland — 38:35); Serenata
em Dó maior, para orquestra de cordas,
op. 48 de Tchaikowsky (Fil. Berlim,
Karajan — 29:22); Concerto em Dó
maior, para flauta, harpa e orquestra, K
299. de Mozart (Rampal, Laskine, Orq.
Paillard — 29:44); Nas Estepes da Ásia
Central, de Borodin (OS St. Louis,
Slatkín — 7:12); Sonata n° 5, em Fá
maior, para violino e piano — Primave-
ra, op. 24, de Beíthoven (Perlman,
Ashkenazy — 24:00); Quatro Danças do
ballet Rodeo, de Aaron Copland (OS
Atlanta, Lane — 18:11).

20h — CDs a raio laser: Sonata em
sol menor, para trompete e órgão, de
Boismortier (Maurice Àndré, Bilgram

8:35); Trio em ré menor, para piano,
violino e violoncelo, op. 49, de Mendels-
sohn (Beaux Arts — 28:40); As Quatro
Estações — Concertos opus 8 — II ci-
mento delParmonia e dell'inventione, n°s
1 a 4, de Vivaldi (Standage, English
Concert — 37:54); Suíte Grand Canyon,
de Grofé (OS Detroit, Dorati — 35:49);
Liebeslieder Walzer (Valsas-canções de
amor), op. 52, de Brahms (Los Angeles
Vocal Arts — 24:16).
LPs: Danse e Rêverie, de Debussy (Cie-
colini — 9:10); Abertura da ópera Abu
Hassan, de Weber (Fil. Berlim, Karajan

3:19); Ritmata, de Edino Krieger
(Kayath — 4:07); Sinfonia em Ré maior,
op. 18 n° 4, de Johann Christian Bach
(Collegium Aureum — 11:20).

Filmes de hoje na TV

A DANÇA INACABADA
TV Manchete — llh
(The unfinished dance) de Henry Koster. Com Margaret
0'Brien, Cyd Charisse, Karim Booth. EUA, 1948.
Drama. Jovem bailarina (0'Brien) começa a estudar com
famosa dançarina (Charisse), mas logo estará dançando
melhor do que sua professora e ídolo Cor.
HOMENS DA MONTANHA
TV Educativa — 20h
(The mountain man) de Richard Lang. Com Charlton
Heston, Brian Keith, Victoria Racimo. EUA, 1979.
Western. Dois caçadores (Keith e Heston) que usam
armadilhas acabam se envolvendo num conflito com os
índios. Cor.
MARATONA DA MORTE
TV Globo — 23h05min
(Marathon man) de John Schlesinger. Com Dustin Hoff-
man, Laurence Olivier, Roy Scheider, William Devane,
Marthe Keller. EUA, 1976.
Ação. Policial (Scheider) escapa de dois atentados cometi-
dos por um criminoso nazista (Olivier). O irmão (Hoff-
man) do policial também passa a ser perseguido pelo
nazista que, para isso, se utiliza da namorada (Keller) do
rapaz. Cor (125min)
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Filmes de hoje na TV

ADANCA INACABADA
TV Manchete — llh
(The unfinished dance) de Henry Koster. Com Margaret
O'Brien, Cyd Charisse, Karim Booth. EUA, 1948.
Drama. Jovem bailarina (O'Brien) comega a estudar com
famosa dangarina (Charisse), mas logo estara dangando
melhor do que sua professora e idolo Cor.
HOMENS DA MONTANHA
TV Educativa — 20h
(The mountain man) de Richard Lang. Com Charlton
Heston, Brian Keith, Victoria Racimo. EUA, 1979.
Western. Dois cagadores (Keith e Heston) que usam
armadilhas acabam se envolvendo num conflito com os
indios. Cor.
MARATONA DA MORTE
TV Globo — 23h05min
(Marathon man) de John Schlesinger. Com Dustin Hoff¬
man, Laurence Olivier, Roy Scheider, William Devane,
Marthe Keller. EUA, 1976.
Agao. Policial (Scheider) escapa de dois atentados cometi-
dos por um criminoso nazista (Olivier). O irmao (Hoff¬
man) do policial tambem passa a ser perseguido pelo
nazista que, para isso, se utiliza da namorada (Keller) do
rapaz. Cor (125min)
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MERCADO DE CORAÇÕES (Love is a Bali) EUA, 1983,cor, 112'.
De David Swift, com Glenn Ford, Charles Boyer.

ADORÁVEL TRAPACEIRO (Island of Love) EUA. 1983, cor, 97'.
De Morton da Costa, com Robert Preston, Tony Randall

SINOPSE

Comédia. Na Riviera. casamenteiro tenta arrumar casamento
entre duque e rica herdeira que namora cowboy.

Comédia. Cineasta convence gangster a financiar seu filme, mas
ele quer a noiva como atriz principal.

SANGUE ARDENTE (Hot Blood), EUA, 1956, cor. De Nicholas
Ray. Com Jane Russell, Cornei Wilde, Luther Adler.

Romance. Cigana explora homens ricos e tem tumultuado
romance com irmão do rei dos ciganos de Los Angeles.

21:30

0:05

VÍTIMAS DA IRA (Right to kill) EUA, 1981, cor, 95'. De John
Erman. Com Frederic Forrest, Chris Coller.

O HOMEM COBRA (The Snakeman) EUA, cor, de Bernard
Kowalski. Com Strother Martin, Dirk Benedict,

ONDE ESTAVAS QUANDO AS LUZES SE APAGARAM?
EUA, 1968, cor, 89'. De Hy Averback. Com Doris Day, Terry
Thomas.

SARTANA (Sartana — Pray for your Death) Ital, cor. De Frank
Kramer. Com John Garko, William Berger.

A GUERRA DOS MUNDOS (The War of the Worlds) EUA, 1953,
cor, 85'. De Byron Haskin. Com Gene Barry, Ann Robinson.

MOSQUETEIROS DO AMOR (Ali Ashore) EUA, 1953, cor, 79'.
De Richard Quine. Com Mickey Rooney, Dick Haymes.

CRIME EM OSAKA (Death Ride to Osaka) EUA, 1983, cor, 97'.
De Jonathan Kaplan. Com Jennifer Jason-Leigh.

A VINGANÇA DE IVANHOÉ (The Revenge of Ivanhoe). Ital, cor.
De Américo Anton. Com Gilda Louseki, Andréa Aureli.

Drama. Revoltado com os maus tratos do pai, garoto o mata
diante da mãe atônita.

Terror. Cientista maluco faz experiências com seu assistente e.
aos poucos, o transforma numa cobra-rei.

Comédia. Confusões e adultérios na noite de 9 de novembro de
1969, quando Nova Iorque ficou às escuras.

Westem-spaghetti. Bandidos lutam por uma caixa com ouro em
pó, mas quem vence a todos é Sartana.

Ficção científica. Cientista tenta descobrir meios para destruir
marcianos que invadiram a Terra.

Comédia. Três marinheiros aproveitam a licença para namorar
as moças de Cataiina, Califórnia.

Drama. Menina sai do Nebraska para tentar vencer em
Hollywood, mas vê que as coisas não são como pensava.

Histórico. Inglaterra, 1199. Morre Ricardo Coração de Leão;
surge Ivanhoé para trazer de volta a Justiça.

CARRUAGENS DE FOGO (Chariots of Fire) Ingl, 1981. cor, 123'.
De Hugh Hudson. Com Ian Charleson, Ben Cross.

Drama. Dois jovens se preparam para integrar equipe britânica
nas Olimpíadas de 1924, em Antuérpia.

FLORES DO PÓ (Blossoms in the Dust) EUA, 1941, cor, 99'. De
Mervyn LeRoy. Com Greer Garson, Walter Pidgeon.

PÂNICO NO HOTEL (Goodbye Amen) Ital, cor. De Damiano
Damiani. Com Tony Musante, Claudia Cardinale.

Drama. Texas, século 19. Viúva abnegada funda orfanato e
enfrenta preconceitos contra filhos ilegítimos.

Ação. Homem mata duas pessoas, invade hotel e toma hóspe-
des como reféns.

MOMENTO DE DECISÃO (The Turning Point) EUA, 1977, cor,
118'. De Herbert Ross. Com Shirlei MacLaine.

Drama. Dona-de-casa frustrada reencontra amiga, bailarina
famosa, mas infeliz.

YUMA (Yuma) EUA, 1970, cor, 75'. De Ted Post. Com Clint
Walker, Barry Sullivan, Edgar Buchanan, Robert Philips.

Western. Novo xerife da violenta Yuma acaba acusado por
crime que não cometou. Legendado.

DOIS PALERMAS EM OXFORD (Chump at Oxford) EUA, 1939,
p.b. 63'. De Alfred Goulding. Com Stan Laurel e Oliver Hardy.

Comédia. O Gordo e o Magro vão para Oxford. O Magro sofre
de amnésia, e acredita ser um aristocrata.

PARA SEMPRE (Forever) EUA, 1978, cor, 96'. De John Korty.
Com Stephanie Zimbalist, Dean Butler, Beth Raines.

Romance. Dois casais de namorados entram em conflito
quando as férias escolares os separam. Feito para TV.

A NAVE DA REVOLTA (The Caine Mutiny) EUA, 1954, cor, 124'.
De Edward DmytryK. Com Humphrey Bogart, Jose Ferrer.

Drama. Durante a 2a Guerra, comandante de navio fica
paranóico e tenente acaba assumindo o comando.

O ATAQUE DOS MIL AVIÕES (The Thousand Plane Raid) EUA,
1969, cor, 94'. De Boris Sagal. Com Christopher George.

Guerra. Major inglês lidera ataque aliado a fábricas de aviões
dos nazistas, durante a 2a Guerra.

APERTEM OS CINTOS... O PILOTO SUMIU II (Airplane II, the
Sequei) EUA, 1982, cor, 83'. Com Robert Hays.

Comédia. Tripulação atrapalhada avacalha com primeira via-
gem da nave espacial de passageiros.

COMA (Coma) EUA, 1977, cor, de Michael Crichton. Com Genevie-
ve Bujold, Michael Douglas, Elizabeth Ashley.

VAMPIROS. DE ALMAS (Invasion of Body Snatchers) EUA, 1956,
p.b. De Don Siegel. Com Kevin McCarthy, Carolyn Jones.

O CARRASCO DE ROMA (Rappesaglia) Ital, 1973, cor,103'. De
George Pan Cosmatos. Com Richard Burton.

SCARAMOUCHE (Scaramouche) EUA, 1952, cor, 114'. De George
Sidney. Com Stewart Granger, Janet Leigh, Mel Ferrer.

A BATALHA DE ANZIO (Lo Sbarco di Anzio) Ital,1968, cor, 117'.
De Edward Dmytryk. Com Robert Mitchum, Robert Ryan.

A RAINHA DOS RENEGADOS (The Redhead from Wyoming)
EUA, 1953, cor, 80'. De Lee Sholen. Com Maureen 0'Hara.

SHOW, AMOR E DINHEIRO (happy Go Lovely) EUA, 1951,cor.
De Bruce Humberstone. Com David Niven, Vera-EUen.

Drama. Moça descobre que, no hospital, paciente eram levados
à coma, para estranhas experiências. Estéreo.

Terror. Habitante de pequena cidade são aterrorizados com a
chegada de vampiros extraterrestres.

Guerra. Roma, 2a Guerra. Italianos pedem ajuda ao Papa para
evitar um massacre nazista.

Capa-e-espada. França, século 18. Espadachim se faz de ator
para vigar a morte do irmão.

Guerra. Correspondente de guerra americano acompanha alia-
dos na invasão de Roma, em 1944.

Western. Para obter vantagens políticas, homem provoca
guerra entreva queiros e colonos.

Musical. Produtor escolhe, como estrela, moça que namora
jovem rico, que poderá financiar o show.

POLTERGEIST, O FENÔMENO (Poltergeist) EUA.1982. cor.
114'. De Tobe Hooper. Com Craig T. Nelson.

Terror. Família classe média sofre nas mãos de espíritos
brincalhões, que invadem sua casa.

Esta é uma seleção dos filmes programados para esta semana.

Confira a programação completa, diariamente, pelo Caderno B. Recomendações
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AO 4 • 1 A'lft MERCADO DE CORACOES (Love is a Ball) EUA, 1983,cor, 112'. Comedia. Na Riviera, casamenteiro tenta arrumar casamento
Seg UV 4 * 14!iU De David Swift, com Glenn Ford, Charles Boyer. entre duque e rica herdeira que namora cowboy.

4 . A.A« ADORAVEL TRAPACEIRO (Island of Love) EUA, 1983, cor. 97'. Comedia. Cineasta convence gangster a financiar seu filme, mas
* U»U5 De Morton da Costa, com Robert Preston, Tony Randall ele quer a noiva como atriz principal.

* 4 • li.in SANGUE ARDENTE (Hot Blood), EUA, 1956, cor. De Nicholas Romance. Cigana explora homens ricos e tem tumultuado
ter Uj ** ' 1*».ZU Ray Qjjjj Jane Russen; Cornel Wilde, Luther Adler. romance com irmao do rei dos ciganos de Los Angeles.

7 • 11 '9ft VfriMAS DA IRA (Right to kill) EUA, 1981, cor, 95'. De John Drama. Revoltado com os maus tratos do pai, garoto o mata
/ LL.ZVt Erman. Com Frederic Forrest, Chris Coller. diante da mae atonita.

O . 11.1ft 0 HOMEM COBRA (The Snakeman) EUA, cor, de Bernard Terror. Cientista maluco faz experiencias com seu assistente e." Kowalski. 
Com Strother Martin, Dirk Benedict, aos poucos, o transforma numa cobra-rei.

11 A 14.1ft 0NDE ESTAVAS QUANDO AS LUZES SE APAGARAM?
qua II • H.ZU EUAj 1968) cor> 89- De Hy Averback. Com Doris Day, Tern' Comedia. Confusoes e adult^rios na noite de 9 de novembro de

Thomas. 1969, quando Nova Iorque ficou Ss escuras.

• 71 SARTANA (Sartana — Pray for your Death) Ital, cor. De Frank Westem-spaghetti. Bandidos lutamporumacaixacomouroem" A.OU Kramer. Com John Garko, William Berger. p6, mas quem vence a todos & Sartana.

• A.AC A GUERRA DOS MUNDOS (The War of the Worlds) EUA, 1953, Ficgao cientifica. Cientista tenta descobrir meios para destruir
U.U3 COr, 85'. De Byron Haskin. Com Gene Barry, Ann Robinson. marcianos que invadiram a Terra.

nili 12 & ' 14*20 MOSQUETEIROS DO AMOR (All Ashore) EUA, 1953, cor, 79". Comedia. Tres marinheiros aproveitam a licen?a para namorar
qui 1Z *1 xt.ZV j-je Rjcijar(j Quine. Com Mickey Rooney, Dick Haymes. as mo?as de Catalina, Calif6rnia.

fj . 21.1ft CRIME EM OSAKA (Death Ride to Osaka) EUA, 1983, cor, 97'. Drama. Menina sai do Nebraska para tentar veneer em
De Jonathan Kaplan. Com Jennifer Jason-Leigh. Hollywood, mas ve que as coisas nao sao como pensava.

n . 21 .1ft A VINGANCADEIVANHOE(TheRevengeoflvanhoe). Ital, cor. Hist6rico. Inglaterra, 1199. Morre Ricardo Corayao de Leao;
De Americo Anton. Com Gilda Louseki, Andrea Aureli. surge Ivanhod para trazer de volta a Justi?a.

4 • a.ac CARRUAGENS DE FOGO (Chariots of Fire) Ingl, 1981. cor, 123'. Drama. Dois jovens se preparam para integrar equipe britanica
4 U.U3 De Hugh Hudson. Com Ian Charleson, Ben Cross. nas Olimpfadas de 1924, em Antuerpia.

1- , FLORES DO PO (Blossoms in the Dust) EUA, 1941, cor, 99'. De Drama. Texas, sdculo 19. Viuva abnegada funda orfanato e
SCX Mervyn LeRoy. Com Greer Garson, Walter Pidgeon. enfrenta preconceitos contra filhos ilegitimos.

O • 'll'lft PANICO NO HOTEL (Goodbye Amen) Ital, cor. De Damiano A$ao. Homem mata duas pessoas, invade hotel e toma hdspe-™ ^A»3U Damiani. Com Tony Musante, Claudia Cardinale. des como refdns.

4 • A.AC MOMENTO DE DECISAO (The Turning Point) EUA, 1977, cor. Drama. Dona-de-casa frustrada reencontra amiga, bailarina
4 * 0.U5 118'. De Herbert Ross. Com Shirlei MacLaine. famosa, mas infeliz.

, . .. YUMA (Yuma) EUA, 1970, cor, 75'. De Ted Post. Com Clint Western. Novo xerife da violenta Yuma acaba acusado por
* 0:20 Walker, Barry Sullivan, Edgar Buchanan, Robert Philips. crime que nao cometou. Legendado.

1 AC DOIS PALERMAS EM OXFORD (Chump at Oxford) EUA, 1939, Comedia. O Gordo e o Magro vao para Oxford. O Magro sofre
7 • 1:05 p b 63' De Alfred Goulding. Com Stan Laurel e Oliver Hardy. de amnesia, e acredita ser um aristocrata.

A 1 -a PARA SEMPRE (Forever) EUA, 1978, cor, 96'. De John Korty. Romance. Dois casais de namorados entram em conflito
4 * 1:30 com Stephanie Zimbalist, Dean Butler, Beth Raines. quando as ferias escolares os separam. Feito para IV¦

i in A NAVE DA REVOLTA (The Caine Mutiny) EUA, 1954, cor, 124'. Drama. Durante a 2a Guerra, comandante de navio fica
4 • 3:30 De Edward DmytryK. Com Humphrey Bogart, Jose Ferrer. paran6ico e tenente acaba assumindo o comando.

, ir Ml O ATAQUE DOS MIL AVIOES (The Thousand Plane Raid) EUA, Guerra. Major ingles lidera ataque aliado a fSbricas de avioes
sab 14 O • 15:00 1969) cor> 94- oe Boris Sagal. Com Christopher George. dos nazistas, durante a 2a Guerra.

A 11 1C APERTEM OS CINTOS... O PILOTO SUMIU II (Airplane II, the Comedia. Tripulagao atrapalhada avacalha com primeira via-
4 * 21:35 Sequel) EUA, 1982, cor, 83'. Com Robert Hays. gem da nave espacial de passageiros.

COMA (Coma) EUA, 1977,cor, de Michael Crichton. Com Genevie- Drama. Mo?a descobre que, no hospital, paciente eram levados
6 * 22:20 ve Bujold, Michael Douglas, Elizabeth Ashley. a coma, para estranhas experiencias. Estereo.

11 AA VAMPIROS DE ALMAS (Invasion of Body Snatchers) EUA, 1956, Terror. Habitante de pequena cidade sao aterrorizados com a
* 23:00 j, J, De Don Siegel. Com Kevin McCarthy, Carolyn Jones. chegada de vampiros extraterrestres.

o CARRASCO DE ROMA (Rappesaglia) Ital, 1973, cor,103'. De - Guerra. Roma, 2a Guerra. Italianos pedem ajuda ao Papa para
4 • 23:30 George Pan Cosmatos. Com Richard Burton. evitar um massacre nazista.

_A SCARAMOUCHE (Scaramouche) EUA, 1952, cor, 114'. De George Capa-e-espada. Fran?a, seculo 18. Espadachim se iaz de ator
4 * 1:30 Sidney. Com Stewart Granger, Janet Leigh, Mel Ferrer. para vigar a morte do irmao.

A BATALHA DE ANZIO (Lo Sbarco di Anzio) Ital,1968, cor, 117'. Guerra. Correspondente de guerra americano acompanha alia-
7 * 1:30 De Edward Dmytryk. Com Robert Mitchum, Robert Ryan. dos na invasao de Roma, em 1944.

A RAINHA DOS RENEGADOS (The Redhead from Wyoming) Western. Para obter vantagens poh'ticas, homem provoca
4 • 3:30 EUA, 1953, cor, 80'. De Lee Sholen. Com Maureen O'Hara. guerra entreva queiros e colonos.

SHOW AMOR E DINHEIRO (happy Go Lovely) EUA, 1951,cor. Musical. Produtor escolhe, como estrela, mo?a que namora
6 * 11:00 De Bruce Humberstone. Com David Niven, Ver'a-Ellen. jovem rico, que poderS financiar o show.

POLTERGEIST O FENOMENO (Poltergeist) EUA.1982. cor. Terror. Famflia classe media sofre nas maos de espiritos
4 • 23:05 114-. De Tobe Hooper. Com Craig T. Nelson. brincalhoes, que invadem sua casa.

Esta 6 uma selegao dos filmes programados para esta semana^ ReCOfTiendttCOeS

Confira a programa^ao completa, diariamente, pelo Caderno B.
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Adelino Moreira, pretende-
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seus porcos, panelas e zabumbas /ia TVE pro™

Diogo Vilella e Cristina Pereira estão no elenco da novela Sassaricando, que estréia amanhã, às 19h, na Globo

O sassarico agora é

na porta 
da Rede Globo

Quem disse que só é possível
aproveitar a vida na juventu-
de? A partir de amanhã, às
18h50min, na TV Globo, o
autor Sílvio de Abreu pro-
mete mostrar que nunca é
tarde para sair por aí Sassari-
cando. Sua intenção é colo-
car no ar uma comédia leve e
divertida, tendo no papel
principal o ator Paulo Au-
tran, vivendo o Aparício. O

PROTEJA SEU SOFÁ

Lavagem e Impermeabilização
rápida no local,

de sotás, bancos de carro,
carpetes, cortinas, etc...

Impermeabilizante totalmente
invisível, proteje contra poeira,

líquidos e gordura.
IMPERMEABILIZAÇÃO

Sofá 2 lug  1.440,
Sofá 3 lug 1.660,
Carro interno 3.000,

LAVAGEM
Sofá 2 lug  1.000,
Sofá 3 lug  1.500,
Carro interno 2.400,
Carpeteaté 30m  1.700,

personagem fica viúvo aos 60
anos e resolve aprontar. Ar-
ruma logo três namoradas:
Rebeca (Tônia Carrero),
Leonora (Irene Ravache) e
Penélope (Eva Wilma). En-
tre uma alegria e outra, ele
tem que aturar sua filha Fe-
dóra (Cristina Pereira) e o

genro Leonardo (Diogo Vi-
lella). Mas as emoções não

param por aí. Não perca. Na TVE, o romântico Alternar

lago, 91 ¦ Gr. 501

leli.: 581-2999 - 141-1091
Hermeto toca seus porcos, panelas e zabumbas na TVE

Um trovador

dos bons

"É impossível escutar a mú-
sica O Trovador e não lem-
brar de Alternar Dutra", di-
zem os nostálgicos. Para re-
lembrar o cantor a TVE co-
loca no ar, na terça-feira, às
19h30min, o programa MPB,
mostrando uma entrevista

gravada em 83, dias antes de
sua morte. Através de depoi-
mentos da esposa de Alte-
mar e de parceiros como
Adelino Moreira, pretende-
se, ainda, traçar os caminhos
do artista, no Brasil e no
exterior. Acompanhe a traje-
tória deste seresteiro que fez
sucesso entre os anos 60 e 70.

O som

de Hermeto

Certo dia ele afirmou que
"tudo é música". A partir
daí, tratou de criar seu uni-
verso sonoro usando não só
instrumentos convencionais,
mas também objetos cotidia-
nos, que no improviso emi-
tem sons diferentes. Estamos
falando de Hermeto Pas-
choal, que será homenagea-
do no programa Eu Sou o
Show, apresentado pela
TVE nesta quinta-feira, às
19h30min. O mago dos sons

promete um show de talento.

8 Programa
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Marilia Pera e Guilherme Leme numa das me mora ve is cenas de Anjos da Noite, em cartaz exclusivamente no Candida Met'ides

———————  ?m nr. ;A«D\  i j.

r OS MELHORES CINEMAS DO RIO SEGUNDO 0 JORNAL O GLOBQr

ICosjMlshopphig"

BB3E

TUDO PARA SUA CÃSA E PARA 0 SEU LAZER NUM SO LUGAR
HOJE

330520.7,105hs

Campeões de Bilheteria

1. Robocop, o Policial do Futuro (Madureira-2 e Lido-2).
Público: 569 mil 404 espectadores. Renda: CZ$ 35 milhões
478 mil 691 na quarta semana.
2. Os Intocáveis (Metro Boavista, Condor Copacabana, Largo
do Machado-1 e outros). Público: 258 mil 193 espectadores.
Renda: CZ$ 20 milhões 97 mil 272 na segunda semana.
3. Coração Satânico (Art-Fashion Mall-4). Público: 233 mil
376 espectadores. Renda: CZ$ 13 milhões 677 mil na nona
semana.
4. As Bruxas de Eastwick (Lido-1). Público: 188 mil 191
espectadores. Renda: CZ$ 3 milhões 551 mil 150 na quinta
semana.
5. Encontro às Escuras (Fora de circuito). Público: 142 mil
996 espectadores. Renda: CZ$ 7 milhões 565 mil 493 na sexta
semana.
Fontes: Fox, Coiumbia. Warner. G>ndor. UIP. Embrafilme. Art-Filmes e Franco-
Brasileira.

cenas de Anjos da Noite,Marília Pera e Guilherme Leme numa das memoráveis

Lançamentos

LA BAMBA (La Bamba), de Luiz Vaidez.
Com Lou Diamond Phillips, Esai Morales,
Rosana De Soto e Elizabeth Pena. Pathé.
(Praça Floriano, 45 — 220-3135): de 2a a 6a,
às 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e
domingo, a partir das 14h. Art-Copacabana
(Av. Copacabana, 759 — 235-4895), Art-
Fashion Mali 3 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 14h. 16h, 18h, 20h, 22h. Art-
Tguca (Rua Conde de Bonfim, 406 — 254-
9578), Art-Madureira (Shopping Center de
Madureira — 390-1827), Art-Casashopping
2 (Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-
0746), Paratodos (Rua Arquias Cordeiro,
350 — 281-3628): 15h, 17h, 19h, 21h. Art-
Fashion Mall 4 (Estrada da Gávea, 899 —
322-1258): 14h30min, 16h30min, 18h30min,
20h30min, 22h30min. (14 anos).
O filme conta a história de um jovem
operário mexicano da Califórnia, que se
tornou astro de rock numa carreira que
durou apenas 8 meses e que transformou
em megassucesso a música La Bamba.
EUA/1986.
MOMENTOS DECISIVOS (Best short),
de David Anspaugh. Com Gene Hackman,
Barbara Hershey, Dennis Hopper e Sheb
Wooley. Palácio-1 (Rua do Passeio, 40 —
240-6541), Tguca-Palace 2 (Rua Conde de
Bonfim, 214 — 228-4610): 14h; 16h20min,
18h40min. 21h. Ópera-2 (Praia de Botafo-
g0,340-552-4945). Studio-Catete (Rua do
Catete, 228 — 205-7194), Studio-
Copacabana (Rua Raul Pompeía, 102 —
247-8900), Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva.
391 — 239-5048): 14h30min, 16h50min.
19hl0min, 21'n30min. Art-Casashopping 3,
(Av. Alvorada, Via 11, 2.150 — 325-0746):
de 2a a 6a, às 17h, 19hl5min, 21h30min.
Sábado e domingo, a partir das 14h45min.
Com sol dolby-stereo nos cinemas Palácio-1
e Leblon-2. (Livre)
Na década de 50, uma pacata comunidade
de Indiana têm como paixão coletiva o jogo
de basquete. Com a chegada de um novo

em cartaz exclusivamente no Cândido Mendes

treinador, os ânimos ficam acirrados e ele
passa a sofrer todo tipo de pressão.
EUA/1987.
OS INTOCÁVEIS (The untouchables).
de Brian de Palma. Com Kevin Costner,
Sean Connery, Robert de Niro e Charles
Martin Smith. Condor Copacabana (Rua

Figueiredo Màgalhães, 286 — 255-2610).
Largo do Machado 1 (Largo do Machado,
29 — 205-6842): de 2a a 6a. às 14h30min,
16h50min, 19hl0min, 21h30min. Sábado e
domingo, às 12h40min, 15h, 17h20mia»
19h40min, 22h. Veneza (Av. Pasteur, 184
— 295-8349), Leblon-l (Av. Ataulfo de

Paiva, 391 — 239-5048). Barra-3 (Av. das
Américas, 4.666 — 325-648"). América
(Rua Conde de Bonfim, 334 — 264-4246).
14h30min. 16h50min, 19hl0.21h30min. Co-
modoro (Rua Hadock Lobo, 145 — 264-
4246): de 2a a 6a, às 16h20min. 18h40min,
21 h. Sábado e domingo, a partir das 14h.
Madureira-1 (Rua Dagmar Fonseca. 54 —
390-2338), Baronesa (Rua Cândido Bení-
cio. 1.747 — 390-5745), Metro Boavida
(Rua do Passeio. 62 — 240-129"; i: 14h.
16h20min. 18h40min. 21h. Sábado e domin-
go, no Metro Boavista. às 12h40min. 15h.
17h20min. 19h40min, 22h. Bruni-Méier
(Av. Amaro Cavalcanti, 105 — 591-2746):
14h20min, 16h40min. 19h. 21h20min. Com
som dolby-stereo em todos os cinemas exce-
to no Comodoro. (14 anos).
Reconstituição da história de Al Capone,
famoso gangster de Chicago nos anos 30. e
de seu perseguidor implacável, o agente
federal Eliot Ness. EUA19S7.
HENRIQUE IV (Enrico IV). de Marco
Bellochio. Com Marcello Mastro ianni.
Cláudia Cardinale. Leopoldo Trieste e Pau-
lo Bonacelli. Coper-Tijuca (Rua Conde de
Bonfim. 615 — 278-1097): 14h40min.
16h50min, 19h, 21hl0min. (14 anos).
Filme baseado na obra de Luig^Pirandello.
Depois de uma queda de cavalo, jovem
isola-se como louco num Castelo, durante
20 anos e, apesar da insistênciaidas pessoas,
recusa-se a encarar a realidade;. Itália 1979.

Programa 9
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CAMINHOS VIOLENTOS (At close
range), de James Foley. Com Sean Penn,
Christopher Walken, Mary Stuart Master-
son e Christopher Penn. Cineclube Estação
Botafogo (Rua Voluntários da Pátria, 88 —
286-6149): 15h30min, 17h30min, 19h30min,
21h40min. Até terça. (14 anos).
Baseado em fatos reais ocorridos na Pensil-
vânia, no verão de 1978, narra a história de
pai e filho unidos na criminalidade até que o
Tribunal do Júri os separe. EUA/1985.
UM TREM PARA AS ESTRELAS (Bra-
sileiro), de Cacá Diegues. Com Guilherme
Fontes, Milton Gonçalves, Taumaturgo
Ferreira e Zé Trindade. Ricamar (Av. Co-
pacabana, 360 — 237-9932): de 2a a 6a, às
16h30min, 18h20min, 20hl0min, 22h. Sába-
do e domingo, a partir das 14h40min. (14
anos).
A odisséia urbana de um jovem saxofonista
nascido no subúrbio e que vem tentar o
sucesso tocando em boates no Rio, ao
mesmo tempo em que se envolve com a
polícia, à procura da namorada desapareci-
da misteriosamente. Produção de 1987.

A COR PÚRPURA (The color purple).
de Steven Spielberg. Com Danny Glover,
Whoopi Goldberg, Adolph Caesae e Mar-
garet Avery. Coral (Praia de Botafogo, 316
— 551-8649): 15h30min, 18hl5min, 21h.
(14 anos).
A história de uma mulher a quem é negado
tudo e que, lentamente, vai tomando cons-
ciência de sua identidade, a partir da amiza-
de com uma cantora de blues. Baseado no
romance de Alice Walker. EUA/ 1985.
O AMOR ATRAVÉS DOS SÉCULOS
(Le plus vieux métier du monde), filme

Reprises

suas idéias sobre comportamento e amor
livre, numa fase marcada marcada pela
forte repressão. Produção de 1987.
AS BRUXAS DE EASTWICK (The wit-
ches of Eastwick), de George Miller. Com
Jack Nicholson, Cher, Susan Sarandon e
Michelle Pfeiffer. Lido-1 (Praia do Flamen-
g0> 72 — 285-0642): de 2a a 6a, às 16h50min,
19hl0min, 21h30min. Sábado e domingo, a
partir das 14h30min. (14 anos).
Três amigas envolvem-se com um excêntri-
co homem, que aparece na pacata cidade
onde moram, e torna-se responsável por
estranhos episódios que modificam a rotina
de todos os habitantes. EUA/1987.
BRINQUEDO PROIBIDO (II giocatto-
lo), de Giuliano Montaldo. Com Nino Man-
fredi, Marlene Jobert, Amoldo Foá e Vitó-
rio Mezzegiorno. Art-Fashion Mal] 2 (Es-
trada da Gávea, 899 — 322-1258): de 2a a
6a, às 17h20min, 19h40min, 22h. Sábado e
domingo, a partir das 15h (14 anos).
Pacato contador presencia um assalto em
que acaba ferido e resolve também se
armar. Começa a treinar tiro e, depois de
matar um bandido, passa de herói a jurado
de morte. Itália/1986.
TUBARÃO 87 — A VINGANÇA (Jaws

The revenge), de Joseph Sargent. Com
Lorraine Gary, Michael Caine, Lance
Guest e Mario van Guest. Palácio-2 (Rua
do Passeio, 40 — 240-6541): 13h40min,
15h30min, 17h20min, 19hl0min, 21h. Bar-
ra-1 (Av. das Américas, 4.666 — 325-6487),
Copacabana (Av. Copacabana, 801 255-
0953), Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422
— 264-5246), Madureira-3 (Rua João Vi-
cente, 15 — 593-2146): 14hl0min, 16h,

17h50min, 19h40min, 21h30min. Olaria
(Rua Uranos, 1.474 — 230-2666):
15h30min, 17h20min, 19hl0min, 21h| Com
som dolby-stereo. (14 anos).
Quarta aventura da série ainda contando a
saga da família Brody. Depois da morte do
marido, a mulher e o filho tentam recons-
truir sua vida mas o tubarão novamente
aparece, desta vez procurando vingança
pessoal. EUA'1987.
RE-ANIMATOR, A HORA DOS MOR-
TOSATVOS (Re-animator), de Stuart
Gordon. Com Bruce Abbott, Barbara
Crampton, David Gale e Robert Sampson,
Palácio (Campo Grande): 15h, 16h40min,
18h20min, 20h. (16 anos).
Dois amigos, colegas na Universidade de
Medicina, vivem um pesadelo quando pas-
sam a fazer experiências com um soro capaz
de proporcionar vida aos cadáveres.
EUA/1986.
ROBOCOP — O POLICIAL DO FUTU-
RO (Robocop), de Paul Verhoeven. Com
Peter Weller, Nancy Allen, Daniel Herlihy,
Ronny Cox e Hurtwood Smith. Madureira-
2 (Rua Dagmar da Fonseca, 5-1 — 390-
2338): 15h, 17h, 19h, 21h. Lido-2 (Praia do
Flamengo, 72 — 285-0642): 15h30min,
17h30min, 19h30min, 21h30min. Com som
dobby-stereo no Madureira-2. (14 anos).
Num futuro próximo, a notícia mais alar-
mante do momento é o crescente índice de
violência que assola os Estados Unidos. Um
cyborg, meio-homem, meio-máquina, é
programado para patrulhar um área urbana
de combate. EUA/1987.
BRÁS CUBAS (Brasileiro), de Júlio Bres-
sane. Com Luiz Fernando Guimarães, Bia
Nunes, Regina Casé, Telma Reston e Wil-
son Grey. Ricamar, Av. Copacabana, 360.
237-9932): de 2a a 6a, às 14h40min. Sábado
e domingo, às 13h. (14 anos).
Baseado em Machado de Assis, o filme
narra as memórias do personagem depois
de morto, refletindo sobre a mediocridade
de sua existência. Produção de 1986.
UM OLHAR PARA A VIDA (Un semai-
ne de vacances), de Bertrand Tavernier.
Com Nathalie Baye, Michel Galabru, Phi-
lippe Noiret e Gerard Lanvin. Paissandu
(Rua Senador Vergueiro, 35 — 265-4653):
14h, 16h, 18h, 20h, 22h (14 anos).
Uma professora resolve tirar uma licença de
oito dias e pensar sobre sua vida. Ela reflete
sobre a profissão, analisa seu relacionamen-
to com seus pais e com o companheiro e
pensa também sobre a solidão.
França/1985.
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OLHOS DE TIGRE (Parole de flic), de
José Pinheiro. Com Alain Delon, Jacques
Perrin e Fiona Gélin. Odeon (Praça Mahat-
ma Gandhi, 2 — 220-3835), Carioca (Rua
Conde de Bonfim, 338 — 228-8178):
13h30min, 15h30min, 17h30min, 19h30min,
21h30min. Barra-2 (Av. das Américas,
4.666 — 325-6487), Roxy (Av. Copacabana,
945 — 236-6245), Sáo Luiz 1 (Rua do
Catete. 307 — 285-2296), Rio-Sul (Rua
Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532),
Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 — 552-
4945): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos.)
Há 10 anos afastado da polícia e morando
num vilarejo da África, policia! volta à
França depois da morte da mulher e da
filha, jurando vingança. França/1986.

ANJOS DA NOITE (Brasileiro), de Wil-
son Barros. Com Zezé Motta, Antonio
Fagundes, Marco Nanini, Guilherme Le-
me, Marília Pera. Cândido Mendes (Rua
Joana Angélica, 63 — 267-7098): 14h, 16h,
18h, 20h, 22h. (18 anos).
Fragmentos da vida noturna paulistana com
alguns de seus personagens característicos
que. no decorrer de uma noite, passeiam
suas carências, seus encontros e desencon-
tros. Produção de 1987.

HISTÓRIAS REAIS (True stories), de
David Byrne. Com David Byrne, John
Goodman, Swoosie Kurtz e Spalding Gray.
Jóia (Av. Copacabana, 680 — 255-7121): de
2a a 6a, às 16h, 17h50min, 19h40min,
21h30min. Sábado e a partir das 14hl0min.
(Livre).
Comédia baseada numa coletânea de histó-
ria humanas selecionadas nos jornais. Pri-

meiro filme de Byrne, líder do grupo Tal-
king Heads. EUA/ 1986.
O PAÍS DOS TENENTES (Brasileiro), de
João Batista de Andrade. Com Paulo Au-
tran, Buza Ferraz, Cássia Kiss e Carlos
Gregório. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281
— 295-2889), São Luiz 2 (Rua do Catete,
307 — 285-2296): 15h20min, 17h,
18h40min, 20h20min, 22h. Tüuca Palace 1
(Rua Conde de Bonfim, 214 — 228-4610):
15h, 16h40min, 18h20min, 20h, 21h40min.
Art-Fashion Mall 1 (Estrada da Gávea, 899

322-1258): de 2a a 6a, às 16h, 17h30min,
19h, 20h30min, 22h. Sábado e domingo, a
partir das 14h30min. (10 anos).
Aos 80 anos, um general da reserva faz um
balanço da sua vida relembrando-se de
vários momentos da vida política e militar
brasileira. Produção de 1986.
LEILA DINIZ (Brasileiro), de Luiz Car-
los Lacerda. Com Louise Cardoso, Diogo
Vilela, Tony Ramos, Marieta Severo, Stê-
nio Garcia, Antonio Fagundes, Carlos Al-
berto Riccelli e José Wilker. Art-
Casashopping 1 (Av. Alvorada, Via 11,
2150 — 325-0746): de 2a a 6a, às 17h20min,
19hl0min, 21h. Sábado e domingo, a partir
das 15h30min. Bruni-Copacabana (Rua Ba-
rata Ribeiro, 502 — 256-4588), Bruni-
Ipanema (Rua Visconde de Pirajá, 371 —
521-4690): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h; Bruni-
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 — 254-
8975): 15h, 17h, 19h, 21h. Urgo do Macha-
do 2 (Largo do Machado, 29 — 205-6842):
14h30min, 16h20min, 18hl0min 20h,
21h50min. (14 anos).
A vida da atriz Leila Diniz, revolucionária e
avançada para sua época, perseguida por
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ALAIN DELON

dividido em episódios dirigidos por Franco
Indovina, Mauro Bolognini, Philippe de
Broca, Michael Pfleghar, Claude Autant-
Lara e Jean-Luc Godard. Sala 16 (Rua
Voluntários da Pátria, 88 — 286-6149): 19h
e 21h. Último dia. (14 anos).
A prostituição desde a pré-história até um
futuro distante enfocada através de seis
episódios cronológicos. França/1967.
MAD MAX (Mad Max), de George Mil-
ler. Com Mel Gibson, Joanne Samuel,
Hugh Keays-Byrne, Steve Bisley e Tim
Burns. Lagoa Drive-In (Avj Borges de
Medeiros, 1.426 — 274-7999): 20h30min,
22h30min. (16 anos). Último dia.
Numa sociedade urbana em decadência, as
estradas convertem-se em palco de disputas
entre motoqueiros suicidas e um grupo de
policiais em seus veículos envenenados.
Produção americana.
O EXTERMINADOR IMPLACÁVEL
(Wanted dead or alive), de Gary Sher-
man. Com Rutger Hauer, Gene Simmons,
Robert Guillaume e Brian Taggert. Bristol
(Av. Ministro Edgar Romero, 460 — 391-
4822): 14h40min, 16h50min, 19h,
21hl0min. (14 anos).
Terrorista internacional chega a Los Ange-
les com a missão de explodir bombas em
lugares públicos. Para caçá-lo é contratado
um mercenário, ex-agente da CIA, do tipo
que faz justiça pelas próprias mãos.
EUA/1986.
O CONVITE AO PRAZER (Brasileiro),
de Walter Hugo Khouri. Com Sandra Bréa,
Roberto Maya, Helena Ramos e Kate Lyra.
Vitória (Rua Senador Dantas, 45 — 220-
1783): 13h30min, 15h30min, 17h30min,

19h30min, 21h30min. Ramos (Rua Leopol-
dina Rego, 52 — 230-1889), Art-Méier
(Rua Silva Rabelo, 20 — 249-4544): 15h,
17h, 19h, 21h. (18 anos).
Herdeiro quarentão pertencente à alta bur-
guesia reencontra, depois de muitos anos,
amigos de infância e relembram juntos suas
situações conjugais.

Extra

de Calino), de Charles Mige (1909), Zero
em comportamento (Zero de conduite), de
Jean Vigo (1933) e A dança do arco-íris
(rainbow dance), de Len Lye (1936). Cine-
mateca do MAM (Av. Beira-Mar, s/n°):
16h30min. Em versões originais.
O CINEMA DOS SURREALISTAS
(XTV) — Hoje: Tensão em Xangai (Shangai
gesture), de Joseph von Sternberg. Com
Gene Tierney e Victor Mature. Cinemateca
do MAM (Av. Beira-Mar, s/n°): 18h30min.
EUA/1941.
O CINEMA DOS SURREALISTAS
(XV) — Hoje: Cabeças cortadas (Cabezas
cortadas), de Glauber Rocha. Com Francis-
co Rabal, Pierre Clementi, Marta May e
Rosa Penna. Cinemateca do MAM (Av.
Beira-Mar, s/n°): 20h30min. (18 anos).
Um ditador tudo faz para continuar com o
poder nas mãos, mas o povo, liderado por
um profeta, consegue acabar com seus
planos de novas conquistas. Brasil/Es-
panha/1970.

Niterói

CENTRAL (717-0367) — Convite Ao Pra-
zer: 13h30min, 15h30min, 17h30min,
19h30min, 21h30min (18 anos).
NITERÓI SHOPPING 2 — Meu Marido
de Baton: 15h, 17h, 19h, 21h (14 anos).
ICARAÍ (717-0120) — Os Intocáveis:
14h30min, 16h50min, 19hl0min, 21h30min
(14 anos).
ARTE-UFF — Ciclo Guerra. Hoje: Lili
Marlene. Às 16h, 18h30min, 21h (14 anos).

WEVDSOR (717-6289) — La Bamba: 15h,
17h, 19h, 21 h (14 anos).
CENTER (711-6909) — Olhos de Tigre:
15h, 17h, 19h, 21h (18 anos).
CINEMA-I — As Aventuras de Guendo-
line na Cidade Perdida: 14h. 16h, 18h.
20h, 22h (14 anos).
NITERÓI (717-9322) — Tubarão 87 — A
Vingança: 14hl0min, 16h, 17h50min.
19h40min, 21h30min (14 anos).
NITERÓI SHOPPING 1 — Leila Diniz:
15h, 17h, 19h. 21h (14 anos).

Pornô

DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL
(Brasileiro), de Glauber Rocha. Com Ge-
raldo dei Rey, Ioná Magalhães e Othon
Bastós. Hoje, às 18h, na Aliança Francesa
do-Méier, Rua Jacinto, 7. (18 anos).
O destino do povo oprimido do Nordeste
através da história de um vaqueiro que
mata o patrão e, para fugir à perseguição
dos jagunços, esconde-se em Monte Santo,
junto com os beatos, até que mais tarde
entra para o bando do cangaceiro Corisco.
Produção de 1963, em preto e branco.
TODA NUDEZ SERÁ CASTIGADA
(Brasileiro), de Arnaldo Jabor. Com Paulo
Porto, Darlene Glória, Isabel Ribeiro e
Paulo César Pereio. Hoje, às 16h e
18h30min, no Museu de Astronomia e Ciên-
cias Afins, Rua General Bruce, 586 — São
Cristóvão. Entrada franca. (16 anos).
Baseado na peça homônima de Nelson
Rodrigues. Viúvo que jurara fidelidade à
mulher é induzido pelo irmão a envolver-se
com uma prostituta com quem se casa.
Produção de 1972.
O CINEMA DOS SURREALISTAS
(XIII) — Hoje: O duelo de Calino (Le duel

HISTÓRIAS NA CAMA (Bedtime tales),
com Ginger Lynn, Honey Wilder e Colleen
Brennan. Complemento: Para baixo, para
cima. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 240-
8285): sábado, domingo e 2a, às 13h30min.
19h30min. De 3a a 6a, às lOh, 13h, 16h, 19h.
(18 anos).
MINHA PRIMEIRA VEZ (My first ti-
me), de Leonard Burke. Com Mimi Mor-
gan, Geórgia Ilene e Sonya Spizer. Comple-
mento: Garotas chinesas. Botafogo (Rua
Voluntários da Pátria, 35 — 266-4491):
13h30min, 16h05min, 18h40min, 20h05min.
(18 anos).
VAMOS GOZAR DE NOVO EM PA-
RIS? (Jeunes danoises au Pari), de Pa-
trick Aubin. Com Annie Munier, Marianne
Aubert e Patrick Aubert. Scala (Praia de
Botafogo, 320 —551-8649): 14h, 17h, 20h.
Astor (Av. Ministro Edgar Romero, 236 —
390-2036): 14h, 15h30min. 17h, 18h30min,
20h, 21h. (18 anos).
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TAYLOR HACKFGRD, o diretor de
"O SOC D4 MEIA-NOITE" e "A FORCA DO DESTINO ,

produz agora o mais novo sucesso dè Hollywood.

Ele tem três sucessos
nas paradas.

Um milhão de fãs em delírio.

1 A garota que ele ama
:chamada Donna.

'ele tem somente 17anc
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Donna.
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O que você faria se fosse assaltado?
A violência de uma grande cidade
transforma a vida de um homem.
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Direção de
GlUliANO MONTALDO

o mesmo diretor de
MMOIMNZETTI
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PONTO FILMES e D.W.D. apresentam

Louise Cardoso .

• Leila

I1N1Z
um filme de Luiz Carlos Lacerda

Paixão, coragem, irreyerència, alegria e amor.
A História de uma mulher fascinante.
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Tony Ramos _
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Paulo César Grande ntípL
Carlos Alberto Riccelli
José Wilker t
Antônio Fagundes e w
Sténio Garcia
Produção Executiva: Carlos Alberto Diniz
Cenografia: Yurika YamaSiifct
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O perigo continua. Ele voltou! I

Mais cruel... Mais impiedoso...Mais assassino... ¦
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Nem tutty e bienal, 
gente! |
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Colunista está preocupado 
com aquele cara que roubou a

namorada de um amigo e se pergunta dessa vez: o quefoi

que ele roubou? O que foi que ele fez? Deus salve o Rei!!

/^\ pessoal lá do Dona
V_y Marta definiu esta se-
mana o nome da candidata
do morro às próximas elei-

ções pó-líticas. A atriz ítala
Nandi foi escolhida por una-
nimidade depois que esbofe-
teou um sargento, xingou
meia dúzia de soldados e de-
bochou do delegado. Ga-
nhou o voto da rapaziada

que raciocinou:"se ela fez is-
so tudo só por causa de uma

batidinha de automóvel,
imagina o que não vai fazer

quando ver as batidas que os
homens dão aqui no morro!
Outro dado fundamental:
Nandi conseguiu atestado de
doidona emitido pelo Carlos
Éboli. Está eleita!

Nesta semana de peque-
nos delitos artísticos, Rober-
to Carlos — aquele rapaz

que ficou conhecido por ter

roubado a namoradinha de
um amigo meu — pegou pe-
sado e também teve o seu
nome lembrado na reunião
suprapartidária do Dona
Marta. "Que foi que ele rou-
bou? Que foi que ele fez?"
— os brotos responderam to-
dos de uma só vez:"contra-
bandeou aí uns solares, uns
radares e ainda botou o no-
me da mãe na proa." Ga-
nhou, de cara, dois votos.
Mas aí, os partidários de íta-
la começaram a minar a can-
didatura do Rei. "Eu duvido

que o sol quadrado ele vá ver
nascer", desafiou o velho e
bom Cabeludo. "O negócio é
a ítala", emendou o compa-
nheiro Zaca, "essa 

garota é

papo firme". Sentindo que a

guerra estava quase perdida,
os partidários de Roberto

pensaram alto: "preciso de

ajuda, por favor me acuda,
eu vivo muito só!" Deu ítala
na cabeça da rapaziada!

í í \\7 hat kind of is
W this?", se pergun-

tam os paulistas, com o des-
dém que bem merece o bal-
neário. Saibam que em sam-

pa nem tutty é bienal, gente!
Lá, eles também falam na-

quele negócio da lata — "ve-

ry good can" — e provam,
por a mais b, que só é possí-
vel filosofar em inglês.
Quando você for a São Pau-
lo, não deixe de fazer uma
conversaçãozinha no Brasas.
Let's nessa, gente! Ou então
fique por aqui curtindo o
noticiário mais rasteiro de
nossa cidade. Em sampa o
nível do papo é muito mais
cool. Você aprende, por
exemplo, que o Caetano não

gosta do cinema alemão, mas

que admira — e muito — a

filosofia alemã. Did vou
know? E as piscinas of the
Morumba?

Todo mundo numa nice!
Aí você chega de volta e dá

no que deu: é Roberto, ítala.
Dona Marta. Michael Koell-
reuter... Esse rapaz, depois
do que fez com a querida
Marina, está agora querendo
intrigar duas senhoras do

maior prestígio na imprensa
carioca. É grave a crise entre

Belisa Ribeiro e Alice Maria.
Bola pra frente, gente!
PS: Feliz aniversário, Datch!
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O espetáculo
O Pequenino
Grão de
Areia é a
atração
infantil do
Teatro
Glauce Rocha

Planetário

PLANETÁRIO — Às 17h, Carrinho feliz
(crianças de três a seis anos); às 18h30min,
Robozinho Blits e as estrelas (crianças de
sete a 12 anos). Av. Pe. Leonel Franca, 240
(274-0046). Ingressos a CzS 10,00, adultos e
CzS 5,00, crianças.

Discoteca

TARDE DOS BAIXINHOS — Discoteca
infantil e show do grupo Papel Crepon. Às
16h. no Art Disco Club, Praia das Charitas,
Niterói. Ingressos a CZS 100,00.

Karaokê

KARAOKE DO VOVÔ JEREMIAS —
Discoteca, karaokê e brincadeiras. Direção
do ator Wal'er Jeremias. Bar 111, Rua
Vise. de Pirajá, 111 (287-0591). Às 17h.
Ingressos a CZS 140,00, com direito a
lanche.

O QUE É QUE TEM DENTRO? —
Espetáculo com Sheila Quintaneiro, Beth
Zalcman e Eugênio Dale e banda Super.
Direção coletiva do grupo. Teatro Carlos
Gomes, Pça. Tiradentes (222-0124) sáb e
dom, às 18h. Ingressos a CZS 150,00 e CZS
100,00. galeria. Até dia 22 de novembro.
O PÃO DE AÇÚCAR DAS CRIANÇAS
— Apresentação do espetáculo E o palhaço
o que é?. dança com Wellington Lemay e
mímica com Josué Soares. Às 16h, no
Morro da Lrca, Av. Pasteur, 520. Ingressos
a CZS 120,00 e CZS 60,00, crianças entre
quatro e 10 anos.

Matinê

SESSÃO COCA-COLA — Exibição do
infantil Cavalinho Mágico. Às 18h30min no
Cine Lagoa Drive-In, Av. Borges de Medei-
ros, 1426 (274-7999)
MÔNICA E A SEREIA DO RIO -
Desenho animado de Maurício de Souza.
Às 14h30min, no Cineclube Estação Botafo-
go, Rua Voluntários da Pátria, 88 (286-
6149).
AS NOVAS AVENTURAS DA TURMA
DA MÔNICA — Exibição do desenho
animado de Maurício de Souza. Às 14h, no
São Luiz-2 (Rua do Catete, 307) e no Tijuca
Palace-1 (Rua Conde de Bonfim, 2140.

Teatro

APRENDIZ DE FEITICEIRO — Texto
de Maria Clara Machado. Direção de Teca
Viana. Teatro Leopoldo Fróes, Rua Manoel
de Abreu, 16 (717-1600). Sáb. e dom, às
17h. Ingressos a CZS 70,00 e a CZS 40,00,
estudantes.
UMA AVENTURA NO PAÍS DOS SO-

NHOS — Texto de Ilvamar Magalhães.
Direção de Lúcia Bayma. Teatro Cawell,
Rua Desembargador Isidro, 10. Sáb, e
dom, às 16h. Ingressos a CZS 120,00. Até
dia 31 de dezembro.
BAGUNÇAS E GOSTOSURAS — Co-
média de Daniel Barcelos e Ana Campo.
Direção de Daniel Barcelos. Teatro do
Barrashopping, Av. das Américas, 4666
(325-5844). Sáb e dom, às 17h. Ingressos a
CZS 150,00.
O BECO LAMBANÇA — Direção de
Luis Igreja. Teatro da UFF, Rua Miguel de
Frias, 9 (717-8080). Sáb e dom, às 16h.
Ingressos a CZS 100,00. Até dia 6 de
de-embro.
A BELA ADORMECIDA — Texto e
direção de Fernando Berditchevsky. Com
Bia Nunes, André Felipe e outros. Teatro
Tereza Rachel, Rua Siqueira Campos, 143
(275-6695). Sáb., às 17h, e dom., às 16h.
Ingressos a CZS 200,00.
CALIBÃ — Texto de Marilu Alvarez.
Direção de Waldez Ludwig. Teatro Vanuc-
ci, Rua Marquês de S. Vicente, 52 (239-
8545). Sáb. e dom., às 17hl5min. Ingressos
a CZS 200,00.
CAMALEÃO E AS BATATAS MÁGI-
CAS — Texto de Maria Clara Machado.
Direção de Claudia Vieira. Teatro Cawell,
Rua Desembargador Isidro, 10. Sáb. e
dom., às 17h30min. Ingressos a CZS
100,00.
CAMALEÃO NA LUA — Textos de
Maria Clara Machado. Direção Humberto
Abrantes. Teatro do América. Rua Campos
Sales, 118 (234-2068). Sáb e dom, às 18h.
Ingressos a CZS100,00.
CINDERELA A GATA BORRALHEI-
RA — Texto e direção de Brigitte Blair.
Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos,
51 (521-2955). Sáb. e dom., às 18h. Ingres-
sos a CZS 100,00.
CINDERELA, A GATA BORRALHEI-
RA — Comédia de Eliseu Miranda. Dire-
ção de Alcyr Cobucci e Eduardo Marins.
Teatro da ASCB, Rua Lauro Miller, 1. Sáb.
e dom., às 17h. Ingressos a CZS 120,00.
NA COLA DO SAPATEADO — Texto de
Tânia Nardini, Maria Dulce Saldanha, Gi-
sela Saldanha e Mabel Turde. Direção de
Tânia Nardini. Com o grupo Catsapá. Tea-
tro Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93
(225-8846). Sáb, às 17h e dom, às 16h.
Ingressos a CzS 150.00. Até o dia 29 de
novembro.
CORDA BAMBA — Adaptação e direção
de Ewerton de Castro do livro de Lygia
Bojunga Nunes. Teatro Nelson Rodrigues,
Av. Chile, 230 (212-5695). Sáb, às 17h;
dom, às 16h. Ingressos a CZS 150,00.
Aconselhável para maiores de 8 anos. Hoje
quando haverá sorteio de livros de Lígia
Bojunga Nunes e distribuição de brindes.
CORDÃO DE PÁSSAROS — Texto e
direção de Antônio Pinheiro. Teatro Rival,
Rua Álvaro Alvim, 33 (240-1135). Sáb. e
dom., às 16h. Ingressos a CZS 100,00.
CRIANÇA TEM CADA UMA — Texto e
direção de Cláudio Ramos. Com o grupo
Vi-vendo Teatro. Teatro Cândido Mendes,
Rua Joana Angélica, 63. Sáb. às 17h30min
e dom., às 16h30min. Ingressos a CZS
150,00.

CRISBER: UMA HISTÓRIA DE
AMOR — Texto e direção de Kleber
Fontennely. Dom, às 16h, na Casa de
Banhos de Dom João VI, Praia do Caju,
385.
DANÇANDO NO ARCO-IRIS—Texto e
direção de Leonardo Alves. Teatro Etla,
Rua Corrêa Dutra, 99/sl. (205-6371). Sáb e
dom, às 17h. Ingressos a CZS150,00. Dura-
ção: lh05min.

O ELEFANTE — Texto de João das
Neves e Jorginho de Carvalho inspirado em
Carlos Drummond de Andrade. Direção de
Ilarindo Lemos. Com o grupo De Repen-
te... surgiu a gente. Teatro do Sesc da
Tyuca, Rua Barão de Mesquita, 539 (208-
5332). Sáb e dom, às 10h30min. Ingressos a
CZS 100,00.
EMBALO DAS CANTIGAS — Texto de
Sônia Catarina. Direção do Grupo Frò do
Uirapurú. Teatro Villa-Lobos, Av. Princesa
Isabel, 440. (275-6695)Sáb. às 16h e
17h30min dom, às 17h30min. Ingressos a
CZS 120,00
O ESTRANHO DO NINHO — Texto de
Aurimar Rocha. Direção de Wagner Lima.
Teatro de Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataul-
fo de Paiva, 269 (239-1498) Sáb. dom e
feriados, às 18h. Ingressos a CZS 200,00.
ETERNOS MENINOS —Texto de Pauli-
nho Tapajós. Músicas de Paulinho Tapajós,
Antônio Adolfo e Mu. Teatro Municipal de
Niterói, Rua 15 de novembro, 35 (722-
6871). Sáb. e dom., às 16h. Ingressos a CZS
120,00. Até dia 15.
O GATO DE BOTAS — Musical com
texto e direção de Maria Clara Machado.
Teatro Tablado, Rua Lineu de Paula Ma-
chado, 795. Sáb e dom, às 16h e 17h30min.
Ingressos a CZS 100,00.
O GORDO E O MAGRO — Texto e
direção de Paulo Afonso de Lima. Teatro
da Cidade.Av. Epitácio Pessoa, 1664. Sáb e
dom às 17h. Ingressos a CZS120,00.
HE-MAN E OS TRÊS PORQUINHOS
— Texto e direção de Valeria Abbade.
Teatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos,
51 (521-2955). Sáb. e dom., às 17h. Ingres-
sos a CZS 100,00.
HISTÓRIA DE DOIS AMORES — Tex-
to de Carlos Drummond de Andrade. Dire-
ção de Ana Luisa Cardoso. Teatro SUAxM,
Pça das Nações, s/n°. Sáb e dom, às 18h.
Ingressos a CZS 100,00.
HOJE TEM MARMELADA — Texto
que conta as estórias circenses de dois
palhaços. Com Fernando Paletot e Lula
Ribeiro. Dom, às 17h, no Duerê, Estrada
Caetano Monteiro, 1882. (710-3435). In-
gressos a CZS 80,00.
JOÃO E MARIA — Adaptação de Ana-
maria Nunes. Direção de Eduardo Wotzik.
Teatro Laura Alvim, Av. Vieira Souto, 176
(247-6946). Sáb e dom, às 16h30min. In-
gressos a CZS 200,00.
LINDABELLA, A FILHA DA CINDE-
RELA — Com o grupo Carroussel. Teatro
do Clube Monte Sinai, Rua S. Francisco
Xavier, 104 (248-8448). Sáb e dom, às
16h30min. Ingressos a CZS 100,00.
O MENINO MALUQUINHO—Texto de
Ziraldo e Demetrio Nicolau. Direção de
Demetrio Nicolau. Teatro Clara Nunes,

Rua Marquês, de S. Vicente, 52 (274-9696).
Sáb e dom, às 17h. Ingressos a CZS 150,00.
Não será permitida a entrada após o início
da sessão. _
PALHAÇADAS — Texto de João Siquei-
ra. Direção de Tonio Carvalho. Casa de
Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto,
176 (247-6946). Sáb e dom, às 16h. Ingres-
sos a CzS 200,00.
UM PEIXE FORA D'ÁGUA Musical do
Fundo do Mar — Texto, adaptação e dire-
ção de Sura Berditchevsky. Teatro Villa-
Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-6695).
Sáb e dom, às 17h. Ingressos a CZS200,00.
O PEIXINHO DE OURO — Texto e
direção de Humberto Abrantes. Teatro de
Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269 (239-
1498). Sáb. e dom., às 17h. Ingressos a CZS
100,00.
O PEQUENINO GRÃO DE AREIA —
Texto e direção de João Falcão. Teatro
Glauce Rocha, Av. Rio Branco, 179. Sáb,
às 17h e dom, às 16h. Ingressos a CZS
120,00.
PINÓQUIO EM AVENTURAS — Texto
e direção de Limachem Cherem. Teatro
Imperial, Praia de Botafogo, 524. Sáb. e
dom., às 17h30min. Ingressos a CZS
100,00. Acompanhante não paga.
A REVOLTA DOS BICHOS — Texto e
direção de Manassés Sessanam. Com o
grupo Atenas. Teatro do Planetário, Av.
Pe. Leonel Franca, 240 (274-0046). Sáb. e
dom., às 16h. Ingressos a CZS 150,00.
Acompanhante não paga.
O SARUÊ E ASTRONAUTA — Texto de
Arnaldo Niskier. Direção de José Roberto
Mendes. Teatro do Sesc da TUuca, Rua
Barão de Mesquita, 539 (208-5332). Sáb. e
dom., às 17h. Ingressos a CZS 100,00.
O SOLDADINHO E A BONECA —
Texto de Washington Guilherme. Direção
de Sônia Silva e Custódio Vieira. Teatro do
Clube Municipal, Rua Haddock Lobo, 350.
Sáb e dom, às 17h. Ingressos a CZS 100,00.
O SOLDADINHO DE CHUMBO E A
BONECA DE PANO — Musicai com
texto e direção de Walter Costa. Teatro
Brigitte Blair 2, Rua Miguel Lemos, 51
(521-2955).Sáb e dom, às 16h. Ingressos a
CZS 100 00.
SONHATOS DE MONTEIRO, UM SO-
NHO DE LOBATO — Texto e direção de
Marcelo Barreto. Teatro Beiyamin Cons-
tant, Av. Pasteur, 350 (295-3448). Sáb e
dom, às 17h. Ingressos a CZS 150,00 e CZS
120,00, crianças. Até dia 29.
SONHE COM OS RATINHOS — Texto
e direção de Ricardo Maurício. Com Mar-
eus Acauan, Rose Verçosa e outros. Teatro
Ipanema, Rua Prudente de Moraes, 824
(247-19794). Sáb às 17h e dom, às 16h.
Ingressos a CZS 150,00.
O SONHO DO LÁPIS PRETO — Texto
de Paulo Cezar. Direção de Clarisse Terra.
Teatro Castelo Branco, Av. Santa Cruz,
1631 _ Realengo. Dom, às 17h. Ingressos a
CZS 80,00 e CZS 50,00, crianças. Até dia
15.
TELEFONE SEM FIO — Texto de Deni-
se Crispun. Direção de Beto Crispun e Ana
Luisa Cardoso. Teatro Cacilda Becker, Rua
do Catete, 338 (265-9933). Sáb. às
17h30min. e dom., às 17hl5min. Ingressos a
CZS 120,00.
TERRA DE GIGANTES — Texto de
Vicente Pereira e Ronaldo Resedá. Direção
de Alice Koenow. Teatro do Planetário,
Av. Pe. Leonel Franca, 240 (274-0046).
Sáb. e dom., às 17h30min. Ingressos a CZS
150,00.
THUNDERCATS E CHAPEUZINHO
VERMELHO CONTRA O LOBO MAU
— Texto e direção Brigitte Blair. Teatro
Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51 (521-
2955). Sáb e dom, às 19h. Ingressos a CZS
100,00.
TICA TICA BUM-MORRENDO DE
AMOR — Musical de Kaká Braga. Com o
grupo Organogrupo. Teatro do DCE da
UFF, Av. Vise. do Rio Branco, terminal sul
das barcas de Niterói. Sáb. e dom., às 17h.
Ingressos a CZS 100,00. Acompanhante
com duas crianças não paga.
URSINHOS CARINHOSOS — Exibição
do desenho animado. Cine-teatro Armando
Gonzaga, Av. Gal. Oswaldo Cordeiro de
Faria, 511. Sáb e dom, às 17h. Ingressos a
CzS 40,00.
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O canto gregoriano, como era ouvido nas igrejas do século 8, acompanha a missa na Pça. Mauá

3)oareí
Jóias

'carel Relógios

JÓIAS

COMPRAMOS £
antigas e modernas (f*

mA DOAREL JÓIAS esta com-V"prando 
ouro — jóias antigas e§>

modernas, e brilhantes. Também jL-J
jf^atende à domicílio. As compras

são feitas somente na Loja da'iRua Barata Ribeiro. 473 (Galeria
Menesca!) Copacabana.

a Tels: 255-2993 — 256-4895 —
k\ 255-7896.

lf f%A
1240 horas

em 3 meses

Turmas limitadas
4 h p/dia - 2? a 6?

feedbach
Copacabana:Av. Princesa Isabel,7 230 - Te1.: 275-8249

Tijuca: Rua Guapeni, 38 - Te!.: 284-8040

T^^Tiflí

CAMERA-MEN

MANEQUIM E MODELO

ESPANHOL

CURSOS INTENSIVOS

DIVERSOS HORÁRIOS

INCLUSIVE SÁBADOS

COPACABANAE PRAÇA XV

INEP TEL. 255-5588

SUPORTES E BASES MOVEIS
P/TV E VÍDEO

A missa com canto gregoriano do

Mosteiro de São Bento tornou-se uma das

mais comoventes atrações do Rio

Os mais tradicionalistas,

por razões religiosas ou por
motivos puramente estéticos,
lamentaram quando o Concí-
lio Vaticano II determinou
que as missas não precisavam
mais serem ditas em latim.
Mas, para sorte dos que pre-
zam as tradições, o mesmo
Concilio tratou de preservar
num livro oficial as peças
mais antigas do repertório
clássico do canto gregoriano.
Todos os domingos, às lOh,
cerca de 40 monges do Mos-
teiro de São Bento (acesso
pela rua D. Gerardo, 68),
reunidos num coro dirigido

pelo prior D. João Evange-
lista realizam uma missa so-
Iene onde qualquer carioca

pode ter o prazer de apreciar
essa modalidade de canto,

que podia ser ouvido nas
igrejas já no século 8.

A igreja do mosteiro — a

única no Rio onde são ceie-
bradas missas com canto gre-
goriano — terminou de ser
construída em 1641. Com a
sua arquitetura rebuscada,
detalhes folheados a ouro e

pinturas de Mestre Valen-
tim, ela compõe um cenário
ideal para se celebrar uma
missa tradicional. A beleza
da igreja e da própria ceri-
mônia atrai, além dos cario-
cas que freqüentam o mostei-
ro, muitos turistas estrangei-
ros. Enquanto as leituras e a
oração eucarística são canta-
das em recto tono — em um
só tom — outras peças, como
o Aleluia, o Ofertório e An-
tífona são cantadas em gre-
goriano. 

"O canto gregoria-
no |— explica Dom João
Evangelista —" ocupa um
lugar culminante na origem e
na criação musical e muitos o
consideram como o pai de

toda a música ocidental." Es-
tética à parte, o prior acredi-
ta que o canto "é importante
não só para o desenvolvi-
mento espiritual de quem
canta mas também para o de

quem ouve". O diretor do
coro não sabe dizer ao certo
desde quando o mosteiro
vem mantendo essa tradição,
mas acredita que os monges
do São Bento têm cantado
desde a época da sua funda-
ção, em meados do século
16. Independente da crença
religiosa de cada um, o cario-
ca tem na missa solene do
Mosteiro de São Bento uma
ótima oportunidade para co-
meçar com música o seu do-
mingo. E, como lembra D.
João Evangelista, "o 

provei-
to espiritual será tanto maior

quanto maior for a dignidade
e a religiosidade dessa mú-
sica".
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FARGOS - Peça p/tel: 255-7117
Rua Hilário de Gouveia, 66 Slj. 203

INST. GRÁTIS
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GARANTIA 5 ANOS
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Campeoes de Bilheteria

Publico:

5.

MacBeth reabriu o Teatro Tablado ao público adulto

Último dia

ABAIXO a NOVA REPÚBLICA —Tex-
to de Jesus Rocha. Direção de íris Bruzzi.
Com íris Bruzzi, Felipe Carone e Isa Rodri-
nues. Teatro Castelo Branco. Av. Santa
(>uz 1631 — Realengo. Às 20h30min.
Ingressos a CZS 300,00.
4TO FALICO — Comédia com texto e
direção 

"de 
Flávio Freitas. Com Fátima

Queiroz. Eládia Bello e Rosa Beth. Teatro
Cawetl, Rua Desembargador Isidro, 10
(268-9176). Às 20h. Ingressos a CZS
200,00. Duração: lh.

Continuações

O AMANTE DESCARTÁVEL — Texto
de Gerard Lauzier. Tradução, adaptação e
direção de João Bethencourt. Com Pedro
Paulo Rangel. Rogério Fróes. Clarisse Der-
ziê e outros. Teatro Copacabana. Av. Co-
pacabana. 291 (257-0881). 4a e 6a, às
21h30min; 5a, às. 17h e 21h30min; sáb, às
->0h e 22h30min e dom. às I9h e 21h30min.
Ingressos 4a e 5a a CZS 300,00, 6a e dom a
CZS 350,00 e sãb a CZS 400,00. Duração:
lh45min. (10 anos».
O ARQUITETO E O IMPERADOR DA
ASSÍRIA — Texto de Fernando Arrabal.
Tradução de Levla Ribeiro. Direção de
Ivan de Albuquerque. Com Rubens Corrêa
e Raul Gazolla. Teatro Ipanema. Rua Pru-
dente de Morais, 824 (247-9794). De 5a a
sáb, às 21h30min; dom, às 19h. Ingressos 5a
a CZS 300,00 de 6a a dom a CZS 350,00.
ATALIBA * A GATA SAFIRA — Texto
de Hamilton Vaz Pereira e Fausto Fawcett.
Direção de Hamilton Vaz Pereira. Com
Lena Brito, Débora Bloch. Pedro Cardoso
e Hamilton Vaz Pereira. Teatro da Cidade.
Av. Epitácio Pessoa. 1664 (287-1145). De
4a a 6a. às 21h30min: sáb, às 21h30min:
dom. ás I9h e às 21 h30min. Ingressos 4a e 5a
a CZS 250.00 ; 6a e sáb (às 22h) a CZS
350,00; sáb e dom (às 20h) a CZS 300,00.
O BOCA DE OURO — Texto de Nelson
Rodrigues. Direção de Sidney Cruz. Com
Renato Peres. William Gavião, Carmen
Molinari e outros Teatro Duicina, Rua
Alcindo Guanabara. 17 (220-6997). De 4a a
sáb. às 21h; dom. às 19h30min. Ingressos
4a. 5a e dom a CZS 120,00; 6a e sáb a CZS
150,00.
BODAS DE SANGUE —Texto de Federi-
co Garcia Lorca. Direção de Leonardo
Alves. Com a Cia. Carioca de Comedian-
tes. Teatro ETLA. Rua Corrêa Dutra, 99
(205-6371). De 6a a dom., às 20h. Ingressos
a CZS 200.00.
O CASO QUE EU TIVE QUANDO \1E
SEPAREI DE VOCÊ — Texto de William
Gibsor.. Direção de Domingos de Oliveira.
Com Priscila Rosembaum e Bernardo Ja-
blonski. Teatro Belas Artes, Av. Olegário
Maciel, 162. (399-4766), Barra. 6a, às
21h30min, sáb., às 20h e 22h30min e dom.,

às 20h. Ingressos 6a e sáb. a CZS 300,00 e
dom. a CZS 250,00 e CZS 100,00, classe
artística. (14 anos).
A CERIMÔNIA DO ADEUS — Texto de
Mauro Rasi. Direção de Paulo Mamede.
Com Sérgio Brito, Iara Amaral, Natália
Timberg e Marcos Frota. Teatro dos Qua-
tro, Rua Marquês de São Vicente, 52 2o
andar (274-9895). De 4a à6a, às 21h. Sáb, às
i0h e 22h30min. Dom, às 18h e 21h.
Ingressos 4a e 5a a CZS 300,00 ; 6a e dom a
CZS 350,00; sáb e feriado a CZS 400,00.
DONA DOIDA: UM INTERLÚDIO —
Texto de Adélia Prado. Direção de Naum
Alves de Souza. Com Fernanda Montene-
gro. Teatro Delfin, Rua Humaitá, 275 (266-
4396). De 4a a sáb, às 21h30min; dom, às
18h e 20h30min. Ingressos 4a e 5a a CZS
300,00; 6a e dom a CZS 350,00; sáb. CZS
500^00.
DRÁCULA — Texto de Hamilton Deane e
John Balderston baseada em Bram Stocker.
Tradução de Isabel Sobral e Gianni Ratto.
Adaptação e direção de Ary Fontoura.
Com Ary Fontoura, Lídia Brondi, Luís
Fernando Guimarães, Carvalhinho e ou-
tros Teatro Thereza Raquel, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-1113). De 4a a 6a, às
21h30min, sáb, às 20h e 22h30min, e dom,
às 19h e 21h30min. Ingressos 4a, 5a a 350,00,
platéia e CZS 250,00, balcão e dom a CZS
400.00 e CZS 300,00; 6a e sáb a CZS 500,00
e CZS 400,00. Na 6a, Dia do Halloween,
50% de abatimento para quem for com
algum adereço de bruxa. Duração lh45min
(16 anos).
UM EDIFÍCIO CHAMADO 200 — Tex-
to de Paulo Pontes. Direção de José Rena-
to. Com Milton Moraes, Fátima Freire e
Eliana Bittencourt. Teatro Clara Nunes,
Rua Marquês de S. Vicente, 52/370 (274-
9696). De 5a a sáb às 21h30min; dom., às
19h. Ingressos 5a e dom, a CzS 200,00 (até
18 anos) e CzS 300,00. 6a e sáb., a CzS
350,00. Duração: lh50min (14 anos).
O ENCONTRO ENTRE DESCARTES
E PASCAL — Texto de Jean-Claude Bris-
vilie. Tradução de Edla van Steen. Direção
de Jean-Pierre Miguel. Com ítalo Rossi e
Daniel Dantas. Teatro da Aliança Francesa
de Botafogo, Rua Muniz Barreto, 730 (226-
4118). De 4a a sáb, às 21h45min e dom, às
20h. Ingressos 4a e 5a a CZS 350,00; 6a e
dom. a CZS 400,00; sáb. a CZS 450,00. O
espetáculo começa rigorosamente no horá-
rio, e não será permitida a entrada após o
seu início. Duração*. Ihl5min (Livre).
ENSAIO N° 4 — OS POSSESSOS —
Texto inspirado no romance Os Demônios,
de Dostoievski. Direção de Bia Lessa. Com
Rui Rezende, Lilia Cabral, Zezê Polessa,
Fernando Eiras, e outros. Teatro Sesc Tiju-
ca. Rua Barão de Mesquita, 539 (208-5332).
De 5a a sáb., às 21h30min. Dom., às 19h.
Ingressos a CZS 250,00. Duração: lh40min.
(10 anos).
OS FILHOS DE MAMÃE GRANDE —
Texto de João Siqueira. Direção de Josué
Soares. Com Apolonio Neto, Marina Lira,

Grace Benzaquem, Marco Mirelli e João
Duarte. Paço Imperial, Praça XV. 6a e sáb.,
às 21 h e dom., às 20h. Ingressos a CZS
200,00. Até dia 29.
GARDEL UMA LEMBRANÇA - Texto
de Manuel Puig. Direção de Aderbal Ju-
nior. Com Thales Pan Chacon, Analu Pres-
tes, Betty Golman, Ivone Hoffman, Oswal-
do Louzada e outros. Teatro Galeria, Rua
Senador Vergueiro, 93 (225-8846). De 4 a
dom, às 21hl5min; vesp de dom às 18h.
Ingressos de 4a a 6a e dom a CZS 400,00;
sábado CZS 500,00. Duração: lhSOmin (14

AGARGALHADA DO PERU — Textos
de Gugu Olimecha, Edy Star e José Feman-
do Bastos. Direção de Edy Star. Com Jorge
Laffond, Leda Lúcia, Franklin Martins e
Edy Star. Teatro Alaska, Av. Copacabana,
1241 (247-9842). De 4a a 6a, às 21h30min;
sáb, às 22h. Dom, às 19h e 21h30min.
Ingressos 4a, 5a e dom, a CZS 200,00; 6 e
sáb., a CZS 250,00. Duração: lh40min (18
anos).
LADRÃO QUE ROUBA LADRÃO —
Texto de Dario Fo. Tradução de Malu
Rocha e Herson Capri. Direção de Gianni
Ratto. Com Herson Capri, Malu Rocha,
Amaury Alvares, Rosane Gofman e outros.
Teatro Glauce Rocha, Av. Rio Branco, 179
(220-0259). De 4a a 5a e dom., às 19h; 6 e
sáb., às 21h. Ingressos 4a a CZS 200,00; 5a a
CZS 300,00; 6a e sáb. a CZS 400,00 e dom. a
CZS 350,00.
MACBETH — Texto de William Shakes-
peare. Adaptação e direção de Ricardo
Kosovski. Com Maury Aklander, Cacá
Mourthé, Xando Graça, Edgard Amorim e
Marcelo Serrado. Teatro Tablado, Av. Li-
neu de Paula Machado, 795 (294-7847). 6 e
sáb., às 21h30min e dom., às 20h. Ingressos
a CZS 200,00.
LA MALASANGRE — Texto de Griselda
Gambaro. Direção de Augusto Boal. Com
Maitê Proença, Luciano Sabino, Jonas Mel-
lo, Carlos Gregório, Ana Lúcia Torres e
Ivan Setta. Teatro Vanucci, Rua Marquês
de S. Vicente, 52 (274-7246). De 4a a 6a, às
21h30min. Sáb, às 21h30min. Dom, às 19h e
21h30min. Ingressos 4a, 5a e dom, a CZS
300,00; 6a e sáb, a CZS 350,00. Duração:
lh45min (14 anos).
O MANIFESTO — Texto de Brian Clark.
Tradução de Flávio Marinho. Direção de
José Possi Neto. Com Beatriz Segall e
Cláudio Corrêa e Castro. Teatro Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63 (227-
9882). De 4a a sáb, às 21h30min; vesp 5a, às
17h- dom. às 19h e 21h30min. Ingressos 4a,
5a é dom, a CZS 350,00; 6a e sáb, a CZS
400,00. É proibida a entrada após o início
do 

' 
espetáculo. Duração: lh50min (10

anos)
O MISTÉRIO DE IRMA VAP — Come-
dia de terror de Charles Ludlam. Tradução
e adaptação de Roberto Athayde. Direção
de Marília Pera. Com Marco Nanini e Nei
Latorraca. Teatro Casa Grande, Av. Afrâ-
nio de Melo Franco, 290 (239-4046). De 4a a
sáb, às 21h30min; dom, às 19h. Ingressos 4a
e 5a a CzS 350,00; 6a e dom a CzS 400,00,
sáb., feriado e véspera de feriado a CZS
500,00. Todas as sextas, estudantes de 10 a
18 anos pagam CZS 250,00. Duração:
lh45min (10 anos). Entrega de ingressos a
domicílio.

NOVIÇAS REBELDES — Texto de Dan
Goggin. Tradução e adaptação de Flavio
Marinho. Direção de Wolf Maia. Com
Cininha de Paula ou Betina Vianni, Regina
Restelli, Silvia Massari e outros. Teatro da
Lagoa, Av. Borges de Medeiros, 1426 (274-
7999) de 4a a 6a, às 21h30min; sáb, às 20h e
22h30min; dom, às 19h. Ingressos 4a, 5a a
CZS 350,00; 6a a dom a CZS 400,00; Vesp.
5a a CZS 300,00. Duração: lh40min (14
anos).
OBRIGADO PELO AMOR DE VOCÊS
—Comédia de Edgard Neville. Direção de
Antônio Mercado. Com Cláudio Cavalcan-
ti, Maria Lúcia Frota e Gracindo Jr. Teatro
Senac, Rua Pompeu Loureiro, 45 (256-
2641). 5a e 6a, às 21h30min; sáb, às 22h e
dom, às 19h. Ingressos 5a, a CzS 300,00; 6a e
dom, a CzS 350,00; sáb, a CzS 400,00.
Duração: 2hl5min (Livre). Até dia 15 de
novembro.
UM * IANO À LUZ DA LUA — Texto de
Paulo César Coutinho. Direção de Cecil
Thiré. Com Othon Bastos, Nívea Maria,
Pedro Pianzo, Edwin Luisi e outros. Teatro
ViUa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 400 (275-
6695). De 4a a 6a, às 21h30min, sáb, às 20h e
22h30min e dom, às 19h e 21h30min. In-
gressos 4a e 5a a CZS 300,00; 6a e dom a
CZS 350,00; sáb a CZS 400,00. Ingressos a
domicílio.
SANGUE NO PESCOÇO DO GATO —
Texto de Rainer Werner Fassbinder. Tra-
dução de Pontes de Paula Lima. Direção de
Wilma Dulcetti. Com Isaac Bardavid, Lauri
Prieto, Regina Rodrigues e outros. Museu
de Arte Moderna, Av. Beira-Mar, s/n° (210-
2189). De 4a a 6a, às 21h; sáb. às 21h30min;
dom. às 20h. Ingressos a CZS 250,00.

SEJA O QUE DEUS QUISER - Texto
de Maria Adelaide do Amaral. Direção de
Cecil Thiré. Com Rubens de Falco, Marilu
Bueno, Ataíde Arcoverde, Marcos Waim-
berg, Tania Scher e outros. Teatro Barra-
shopping, Av. das Américas, 4666/1° (325-
5844) De 4a a sáb, às 21h; dom, às 20h.
Ingressos a CzS 250 (4a e 5a), CZS 350.00 (6a
e dom.) e CZS 400.00 (sáb.) Todas as 4's e
5as, desconto de 50% para estudantes. Du-
ração: 2h (16 anos).
THEATRO MUSICAL BRAZILEIRO:
1914/1945 — Seleção das músicas mais
significativas do teatro musical pesquisadas
por Luiz Antônio Martinez Correia (tam-
bém na direção) e Marshall Netherland.
Com Nadia Nardini, Andréa Dantas, An-
nabel Albernaz, Jorge Maia e Fábio Pilar.
Casa de Cultura Laura Alvim, Av. Vieira
Souto. 176 (247-6946). De 4a à 6a, às
21h30min; sáb., às 20'n e 22h; e dom., às
20h. Ingressos 4a e 5a, a CZS 300,00; 6a e
dom. a CZS 350,00; sáb. a CZS 400,00.
Serviço de entrega de ingressos à domicílio.
Duração: lh30min (18 anos).

TRAIR E COÇAR... É SÓ COMEÇAR
Teatro de Marcos Caruso. Direção de

Attilio Riccó. Com Suely Franco, Roberto
Frota, e outros. Teatro Princesa Isabel, Av.
Princesa Isabel, 186 (275-3346). De 4a a 6a,
às 21hl5min; sáb, às 20h e às 22h30min;
dom, às 18h e às 21hl5min. Ingressos 4a, 5a
a CZS 350,00; 6a e dom. a CZS 450,00; sáb.
e feriado a CZS 450,00. Duração: 2h (16

1. O Mistério de Irma Vap (Teatro Casa Grande). Público.

2 mil 516 espectadores em cinco apresentações.

2. O Amante Descartável (Teatro Copacabana). Público: 1

mil 497 espectadores em seis apresentações*

3. Drácula (Teatro Thereza Raquel). Público: 1 mil 506

em sete apresentações.

4. Mulher, o Melhor Investimento (Teatro Ginástico).

923 em cinco apresentações.

Um Edifício Chamado 200 (Teatro Clara Nunes).

Público: 482 em três apresentações.
Fonte: SBAT, referente à semana de 20 a 25 de outubro.
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O Io SELO DE ROCK NACIONAL —
PLUG — Programação: Hoje. Sexo explí-
cito, Hanoi Hanoi e Engenheiros do Hawaí.
Às 18h no Canecão, Av. Venceslau Braz,
215 (295-3044). Ingressos a CZS 200,00,
arquibancada a CZS 250,00, mesa lateral e
a CZS 300,00, mesa central.

O INGRESSO É A MÚSICA — Show do
conjunto Noites Cariocas, liderado por Déo
Rian. Participação da dupla Luli e Lucina
(dom). Às 21h30min, no Espaço Cultural
Sérgio Porto, Rua Humaitá, 163. Para assis-
tir o show, basta cantarolar uma música na
porta.
CECÍLIA SPYER — Show da cantora e
grupo. 21h30min, no porão da Casa de
Cultura Laura Alvim, Av. Vieira Souto,
176 (247-6946). Ingressos a CzS 150,00.
RI MELHOR QUEM RI BEMVINDO —
Espetáculo de humor com sátiras políticas e
piadas. Texto e direção de Bemvindo Si-
queira. Com Bemvindo Siqueira. Teatro de
Bolso Aurimar Rocha, Av. Ataulfo de Pai-
va, 269 (239-1498). De 4a a 6a às 21h30min;
sáb. às 20h e 22h; dom. às 20h. Ingressos a
CZS 200,00 (4a e 5a), CZS 220,00 (6a e
dom.) e CZS 250,00 (sáb.). Desconto de
50% para estudantes. Duração: 90 min.
Censura: 16 anos.
GARAGE SAMBA BRASIL — Espetácu-
lo musical com Jorge Laffond, grupo Gara-
ge e as Mulatas viradas que estão no mapa.
Texto de Hilton Have. Brigitte Blair 2, Rua
Senador Dantas, 13 (220-5033). De 3a a sáb,
às 18h30min; dom, às 17h. Ingressos a CZS

Com a energia habitual, Elba Ramalho segue cantando no Canecão os seus maiores sucessos

200,00. O espetáculo começa rigorosamen-
te no horário. Não será permitida a entrada
após o seu início.
BRASIL DE TODOS OS TEMPOS —•
Espetáculo contando a história de todas as
épocas do Brasil, desde o seu descobrimen-
to. Direção de J. Martins. Plataforma, Rua
Adalberto Ferreira, 32 (274-4022). Diaria-
mente às 22h e 24h. Ingressos a CZS 800.00.
com direito a drinks nacionais.
GOLDEN RIO — Show musical com a
cantora Watusi, o ator Grande Otelo e
Gazolina à frente de um elenco de bailari-

nos. Direção de Maurício Sherman. Scala-
Rio. Av. Afrânio de Melo Franco, 296 (239-
4448). Diariamente, às 21h30min. Couvert
a CZS 700,00.
DESCULPEM A NOSSA FILHA...
PERDÃO, A NOSSA FALHA — Humor
com Geraldo Alves. Teatro do IBAM, Rua
Visconde Silva, 157 (266-6622). 5a e 6a, às
21h30min; sáb., às 20h e 22h; dom., às 19h
e 21h. Ingressos 5a e dom; a CZS 250,00; 6a
e sáb.. a CZS 300,00.
OBA OBA BRASIL TROPICAL —
Show apresentado por Luiz César. Com

Vera Benévolo. Laerte Rafael. Wilza Car-
la. As Mulatas Que Não Estão no Mapa e a
orquestra do maestro Fraga. Rua Humaitá.
110 (286-984S). Diariamente jantar dançan-
te às 20h30min e show às 23h. Couvert a
CzS 700,00.

Revista

O Hanoi Hanoi é
uma das atrações
do fim de tarde
no Canecão

BOTA MULHER NESSE TREM — Re-
vista de Francisco Falcão. Aldo Calvet e
Odacir Oigrès. Com Gina Teixeira. Fran-
cisco Silva. Francisco Falcão. Zelia Zamir e
outros. Teatro Rival. Rua Álvaro Alvim.
33. (240-1135). De 3a a 6a. às 21h: sáb, às
20h e 22h e dom, às 18h30min e 20h30min.
Ingressos de 3a a 5a e dom a CZS 180.00; 6a
e sáb a CZS 200.00.
BONECAS NA CONSTITUINTE — Re-
vista com Marlene Casanova. Lola Monte-
se, Lorna Washington e outros. Teatro
Brigite Blair I. Rua Miguel Lemos. 51 (521-
2955). De 4a a dom. às 21h30min. Ingressos
a CZS 200.00.
DEU MULHER NA CABEÇA — Texto e
direção de Brigitte Blair. Com Clovis Gier-
kens. Bianca Blonde. Valeria Abbade Wal-
ter Costa e outros. Teatro Brigitte Blair 2.
Rua Senador Dantas. 13 (220-5033): De -J
a sáb. às 21h: dom. às 18h30mín e 21h
Ingressos a CZS 200.00.

Pagode e gafieira

SAMBA NO BOTECOTECO — Apre-
sentaçáo dos cantores Rosane Lessa e Didu
Nogueira e conjunto. 20h. na Av. 28 de
Setembro. 205 (204-2727). Ingressos a CZS
100,00. Consumação a CZS 100.00.
PAGODE NO BECO — Às 21h. Sam
Rodrigues e grupo Bandalha. Couvert a
CZS 70.00. Rua Real Grandeza. 176 (266-
5746).
PAGODE DO SACOPÃ — Apresentação
do conjunto Copa 4 e os cantores Luiz
Sacopã e Neném. Às 14h. na Rua Sacopá,
250 (226-6205). Sem couvert. Consumação
a CZS 150,00, com direito a feijoada.
DOMINGUEIRA VOADORA — Apre-
sentação da Orquestra Tabajara. As 22n.
no Circo Voador. Arcos da Lapa. Ineressos
a CZS 100.00.

Programa 17

CAETANO — Show do cantor Caetano
Veloso acompanhado por Marcelo Costa
(bateria), Tony Costa (guitarra), Tavilho
Fialho (baixo), Carlinhos Brown (percus-
são). Scala II, Av. Afrànio de Melo Franco,
296 (239-4448) 4a, 5a e dom, às 21h30min; 6a
e sáb, às 22h30min. Ingressos 4a, 5a e dom a
CZS 500,00, mesa e CZS 400,00, poltrona;
6a e sáb a CZS 700,00, mesa e CZS 500.00,
poltrona. Até dia 5 de dezembro.
ELBA — Show da cantora Elba Ramalho
acompanhada pela banda Rojão. Direção
de Jorge Fernando. Canecão. Av. Vences-
lau Braz, 215 (295-3044). 4a e 5a e dom. às
21h30min; 6a e sáb., às22h30min. Ingressos
a CZS 400,00, arquibancada; a CZS 450,00,
mesa lateral por pessoa e a CZS 500,00,
mesa central por pessoa.



o grupo Kazbah encerra o projeto roqueiro do Botamc

Casas noturnas

CARLOS LYRA — Show "25 Anos de
Bossa Nova" com apresentação do cantor,
compositor e instrumentista. 4a. 5a e dom a
CZS 300,00 ; 6a e sáb a CZS 400.00. Un,
Deux, Trois, Av. Bartolomeu \litre, 123
C39-0198). Ingressos 4a, 5a, e dom. a CZS
300.00; 6a e sáb. a CZS 400,00. Até dia 14.
RONNIE VON — Show de lançamento do
LP Vida e Volta do cantor. Gafieira Asa
Branca, Av. Men de Sá, 17 (252-4428). 4a,
5a e dom. as 23h e 6a e sáb. às 23h30min.
Ingressos 4a, 5a e dom a CZS 300,00 e 6a e
sáb a CZS 400,00. Até dia 15.
HELENILSDETRÓIA — Show do grupo.
As 22h30min. no Let It Be. Rua Siqueira
Campos. 206. Couvert a CZS 120,00.
PROJETO PRISIONEIROS DO KAZ-
BAH — Show Encerramento do projeto
com as bandas Kazbah e Trauma As
21h30min. no Botanic. Rua Pacheco Leão.
70. Couvert a CZS 80,00.
MONGOL — Apresentação do cantor,
compositor £ violonista. As 21h30min, no
Bar 111. Rua Visconde de Pirajá, 111 (287-
0591) Couvert 6a e sáb. a CZS 200,00 e
dom! a CZS 150.00.
A TRILHA — Apresentação do grupo de
rock. Repertório dos Beatles. As 23h. Alô

Alô Rua Barão da Torre. 368 (521-1460).
Couvert a CZS 250,00.
TERRA MOLHADA — Show de música
dos Beatles. Às 22h30min, no People. Av.
Bartolomeu Mitre, 370 (294-0547). Couvert
a CzS 300,00.
NÓ NA MADEIRA — Às 21 h, Amadeu e
grupo. Av. Almte. Tamandaré. 810 —
Piratininga—Niterói. Couvert a CZS 150,00
(6a e sáb) e a CZS 100,00 (dom).
THE CATTLEMAN — Happy-hour às
17h. Às 20h, a cantora e pianista Ligya
Campos. Às 22h, Erasmo (piano) e conjun-
to. Sem couvert. Sem consumação. Av.
Epitácio Pessoa, 864 (259-1041).
CHIKO'S BAR — Piano-bar a partir das
21h com o conjunto de Eli Arcoverde e as
cantoras Celeste e Rita. Música de fita a
partir das 18h. Sem couvert e sem consuma-
ção. Av. Epitácio Pessoa, 1560 (267-0113 e
287-3514).
O VIRO DA IPIRANGA — Às 18h30min,
tarde instrumental de jazz. Rua Ipiranga,
54 (225-4762). Couvert, a CZS 100,00.
PITÉU — Às 23h30min, Uma banda cha-
mada Cavallo. Couvert a CZS 120,00. Rua
Professor Ferreira da Rosa. 130.
VIBRAÇÕES — Show de lançamento do
disco do grupo. Às 21h, no Clube dos

Oficiais e Sargentos, Av. Ernani Cardoso,
1.83.
BIBLO'S — Piano-bar com a cantora Dora
e quarteto. Às 21h, na Av. Epitácio Pessoa,
1484 (521-2645). Couvert a CZS 200,00
VÍDEO POKER BAR — Às 22h, Candô e
Dido Oliveira (cantores e compositores).
Av. Mal. Henrique Lotte, 120 — loja 118
(325-5325). Couvert a CZS 200,00.
ANA MAZZOTTI — Show da cantora e
pianista acompanhada de Romildo (bate-
ria) e Luiz Emiliano (baixo). Às 22h. no
Skylab Bar, Hotel Othon. Av. Atlântica,
3264 (255-9812). Couvert a CZS 100.00.
SÉRGIO COELHÃO — Apresentação do
cantor e violonista. Às 21h, no Marina
Palace Hotel. Roof bar, Av. Delfim Morei-
ra, 630 (259-5212). Couvert 6a e sáb a CZS
150,00 e dom a CZS 120,00.
VINÍCIUS — Música ao vivo para dançar,
a partir das 21h, com a banda do maestro
Tonio e os cantores Leuma, Zé Carlos e
Kris Couvert a CZS 100,00. Av. Copacaba-
na, 1144 (267-1497).

Estudante Universitário, Av. Rui Barbosa,
762.
TV PIRATA — Vídeos com The Cure
(Live in Japan), HB-40 (live-60), Echo and
the Bunnymen (Pictures on my wall), Fran-
kie eoes to Hollywood (From a Wasteland to
an Artificial Paradise) e The Cult (Live in
London 30). Hoje, às 19h, no TV Pirata,
Rua Bento Lisboa, 64.
VÍDEOS NO GIG — Simon and Garfun-
kel no Central Park. A partir das 22h, no
GIG Saladas, Av. General San Martin, 629.
OS YANOMANI DO RIO DO MEL -
Vídeo de Volkmar Ziegler e Pierrette Bir-
raux. Hoje, às 15h, no Museu do índio, Rua
das Palmeiras, 55. Original em francês com
narração simultânea em português.

DANCETERIAn

VÍDEO 4

NÚCLEO ATLANTIC DE VÍDEO -
Àa 14h e 16h: A dama de Shangai. com Rita
Hayworth. Na Casa de Cultura Laura Al-
vim Av. Vieira Souto, 176. Entrada franca.

VÍDEO-ROCK — Exibição do vídeo Rock
é rock mesmo, com Led Zeppelin. Hoje, às
14h, 16h30min, na Sala de Vídeo Cândido
Mendes, Rua Joana Angélica, 63.
VÍDEO-ROCK - Hoje, às 20h; coletânea
da TV inglesa e Bauhaus (Archive). As21 h: T)A NC.A
New Order em Live at the Ukrainian Pala-
ce. Na Casa de Cultura Laura Alvim, Av.
Vieira Souto, 176.
C.E.U. EM CHAMAS — Vídeos com
Destruction (Live in Germany), VVhitesnake
(formação nova — 87), Judas Priest (Turbo
Tour — 87) e Iron Maiden (Somewhere in
time Tour - 87). Hoje, às 18h. na Casa do

ROBIN HOOD PUB — Apresentação da
banda Bigtrep e O eterno grito. Às 21h, no
Robin Hood Pub, Av. Edson Passos, 4517
(268-9266). Ingressos a CZS 200,00.
HELP — Som com dois discotecários:
Carioca e Compostela. Ingressos a CZS
250,00 e matinê de a CZS 70,00. Av.
Atlântica, 3432 (521-1296).

LA DOLCE VITA —Discoteca. Av. Min.
Ivan Lins, 80, Barra (399-0105). Às 22h.
Ingressos a CZS 250,00. Às 16h. Ingressos a
CZS 100,00, mulher e a CZS 120,00,
homem.

R

DUENDE E ARTE DE VILLA-LOBOS
Espetáculo com o balé Los Romeros da

Espanha. Direção de Alberto Turina. Pátio
interno do Paço Imperial, Pça. 15.
18h30min. Ingressos a CZS 100,00. Ultimo
dia.

O BARATO DO DOMINGO • o &M P^ p0MC0 
0M

%8h
lonheça hoje o campeão carioca de surf
amador do Rio. na última etapa do
circuito Company de Surl Amador que
vai acontecer entre os n"s 3.100 e 5.000
da Av. Sernambetiba. DE GRAÇA.

tLagarto com nhoque
O restaurante Pinheirão (R. Antonio
Basíiio. 114 —Tijuca) oferece um almo-
ço com cara de domingo. Trata-se de
íaearto assado com nhoque. O prato
custa CZS 210 e dá para duas pessoas.

tf
13h
Em 1930. a casa de Rui Barbosa foi
transformada em museu. Depois de uma
reforma, abriu de novo. O Museu fica
na Rua São Clemente, 134. Crianças ate
10 não pagam. Adultos CZS 10.

lSh
Encontre o tapete persa de seus sonhos,
o uísque legítimo e muito artesanato na
27a Feira da Providência, que fica aberta
até as 22h. no Riocentro. Os ingressos
custam apenas CZS 10.

f

ü

Sh
Sc você gosta de balões, corra até à
Universidade Rural do RJ (KM 47 da
antiga Rio-São Paulo) e admire-os com
pilotos brasileiros e estrangeiros, nesse
Io Festival Pepsi Inega. DE GRAÇA.

Carré no Leblon *
Quem for ao restaurante Gatão (R.
Dias Ferreira, 482 — Leblon) deve
pedir o carré a mineira (costeleta, com
tutu, couve e arroz) e sair satisfeito. O
prato dá para dois e custa CZS 150.

15h
Eles são seminômades, vivem em mon-
tanhas, entre Roraima e Venezuela. São
os Yanomani registrados no vídeo que
passa hoje no Museu do índio (Rua
Palmeiras 55). DE GRAÇA.

18h30min
Assista ao pôr-do-sol de Ipanema e
depois estique na Casa de Cultura Laura
Alvim (Av. Vieira Souto, 176) para
conhecer o trabalho de Daniel Senise,
Charles Watson e Ângelo Venosa.

18h
Reze para não chover e depois saia com
a gurizada. Todos vão se divertir com os
animadores da Secretaria de Esportes e
Lazer, nas praças Barao de Drumond.
Niterói- e Delphons. DE GRAÇA.

Frango grelhado f
tlK"

i|
lOh
Com a ajuda de artistas plásticas e
material adequado, você descobre se
tem ou não uma forte veia artística. O
encontro será no NorteShopping (Av.
Suburbana. 5474), no piso G. DE
GRAÇA.

Para não sair da rotina, o restaurante A
Grelha (R. Garcia D'Avila, 73 — Ipane-
ma) serve hoje frango grelhado com
guarnição (batata frita, ou arroz ou
salada de batata). Paga-se CZS 120.

Mini-refeição ^
Vá ao restaurante Milho Rei (R. Ha-
dock Lobo, 335 — Tijuca) e não se
impressione com o nome do prato. Cha-
ma Mini-refeição, mas é bem servido.
Vem filé de peixe com arroz e maionese,
por CZS 130.

|6h
Chegue na hora certa para brincar com a
ciência no Museu de Astronomia (Rua
General Bruce. 586), São Cristóvão.
Monitores vão promover jogos e brinca-
deiras. Leve a turma. DE GRAÇA.

"-X

18h30min
Conheça os melhores jogadores de
squash do Rio na K.S. Academy (Av.
Armando Lombardi, 663), na Barra. O
I Grande Prêmio de Squash, Copa Ipi-
ranga vai rolar até as 22h. DE GRAÇA.

I»
16h
Esta é uma ótima oportunidade para
conhecer a gravadora e pintora Lena
Bergstein. Depois deixe as crianças
brincando com a artista. Veja também
as obras de Chagall no Paço Imperial,
na Praça 15.

Jr21h30min
Você sabia que cantando entra-se de
graça para assistir ao show do conjunto
Noites Cariocas? A festa de afinados e
desafinados vai acontecer no Espaço
Cultural Sérgio Porto (Rua Humaitá,
153).

1

<h
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DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS
— Baseado no romance de Jorge Amado.
Roteiro de Helfany Peçanha, Márcio Au-
gusto e Vanessa Millar. Direção de Helfany
Peçanha. Teatro Municipal de Niterói, Rua
15 de novembro, 35 (722-6871). Às
20h30min. Ingressos a CZS 100,00. Ultimo
dia.
CIA. BALLET DO TERCEIRO MUN-
DO — Canibais Eróticos, coreografia e
direção de Ciro Barcelos, música de Lex
Baxter, mantras Hare Krishna e Fauré, Às
18hl5min. Teatro João Caetano, Pça. Tira-
dentes, s/n° (221-0305). Ingressos a
CZS 200,00 e CZS 150,00, classe artística.
Último dia.
PASIÓN FLAMENCA — Apresentação
do Ballet Hispano-Brasileiro. Às 18h30min,
no Cantamérica, Rua Lauro Miller, 1. In-
gressos a CZS 300,00.

MUSICA
1

NORMA — Ópera em dois atos de Vicen-
zo Bellini. Libreto de Felice Romani. Com
o Coro e Orquestra do Teatro Municipal,
sob a regência dos maestros John Neschling
e Manuel Cellario. Solistas do elenco de
ouro: Veneta Janevam Francisco Ortiz.
Tatiana Jetcheva e outros. Solistas do elen-
co platina: Jolanta Omilian, Franco Bona-
nome, Eugência Dindekova e outros. Tea-
tro Municipal, Cinelãndia (210-2463). Elen-
co ouro, às 16h3omin. Ingressos a CZS
1.600,00, platéia e balcão nobre; a CZS
800,00, balcão simples; a CZS 400,00, gale-
ria e balcão simples lateral; a CZS 120,00,
galeria lateral e estudantes; a CZS
10.000,00, frisa e camarote.
ORQUESTRA SINFÔNICA DO LE-
NINGRADO — Concerto sob a regência
do maestro Alexandr Dmitriev. Programa
de hoje: Abertura da ópera Euryanthe. de
Weber; Concerto para violino e orquestra,
de Beethoven (solista Pavel Kogan), e Sin-
fonia n° 10, de Shostakovich. às 21 h, no
Teatro Municipal, Cinelândi^ (210-2463).
Ingressos a CZS 2 200,00, platéia e balcão
nobre; a CZS 1 600,00, balcão simples; a
CZS 1 200,00, galeria, e a CZS 18 mil. frisa
e camarote.
QUARTETO DE CORDAS DA UFF —
Recital de Paulo Bosísio e Paulo Keuffer
(violionos), Nayran Pessanha (viola) e Da-
vid Chew (violoncelo). Dom, às 16h, na
Igreja de Boa Viagem, Niterói. Entrada
franca.
VII BIENAL DE MÚSICA BRASILEI-
RA CONTEMPORÂNEA — Recital do
violista J. Diniz interpretando Guilherme
Ripper e A. Vianna; o violonista Nelio
Rodrigues interpreta M. Mesquita, C. Cruz
e outros. Às 16h30min, na Sala Cecília
Meireles, Lgo. da Lapa, 47. Entrada franca.
VII BIENAL DE MÚSICA BRASILEI-
RA CONTEMPORÂNEA — Recital de
E. Gonzalez (barítono) e P. Lacerda (trom-
bone) interpretando L. Cseko e outros. Às
21h, na Sala Cecília Meireles, Lgo. da Lapa.
47. Entrada franca.
ORQUESTRA DE CORDAS BRASI-
LEIRAS — Apresentação de 6a a dom. às
18h30min, na Sala dos Archeiros. Paço
Imperial, Pça. 15. Ingressos a CZS 150,00.

EXPOSIÇÃO

SÉRGIO TELLES — Pinturas. Museu
Nacional de Belas Artes, Av. Rio Branco,
199. Das 15h às 18h. Último dia.
DESENHOS DE TRÊS ESCULTORES
— Trabalhos de Mário Agostinelii. Haroldo
Barroso e Moriconi. Rio Design Center —
show room 3o piso, rua Ataulfo de Paiva.
270. Das 12h às 21 h. Último dia.
SPUTNIK — 30 ANOS DE CONQUIS-
TA ESPACIAL — Réplica, em tamanho
natural, do primeiro Sputnik e painéis foto-
gráficos sobre a corrida espacial. Museu de
Astronomia e Ciências Afins, Rua Gal.
Bruce, 586. Das 9h às 20h30min. Último
dia.
RENÉ — Gravuras. Teatro Municipal de
Niterói, Rua 15 de Novembro, 35. Das 15h
às 20h. Até dia 17.

^carcf/ac/j
pronto socorro cardiológico

métcdos diagnósticos internação terapia intensiva
monitorização hemodmàmica a beira do leito

246 6060 e 286 4242 rua dona mariana 219
C3Ef.'ER.: 95063 0 - /-c do -e*e''c .

I i I—, ]

TÒUlÍÊlQlf EMERGÊNCIAf CllNICO-CARDIOLOGICAS
Monitorização hemodmãmica a beira do leito

U.T.I. — Laboratório clinico dia e noite — Aberto ã classe médica
ZSUL. R. Prof. Saldanha. 26 — *286-4142 e 246-0404

Z NORTE. R. S Fco. Xavier. 26 — *264-1712 e 248-4333
C«£v.£Rj 9S*36.0 — D'f Dr. Luiz Murgei. CRM 2131.5

TIJUCOR Emergência Cardiológica
Tels 254-2568 e 254-0460

PRONTO SOCORRO DA TIJUCA
Emergência Clinica Geral — <el 264-3122

Rua Conde de Bonfim, 143
Resp Técnico Dr Jairo Gaz — CRM 34585

CASA DE SAÚDE SANTA THEREZINHA
Rua Moura Brito, 81 — Tel.: 264-3122
Reàp Técnico Dr Romulo Scel^a — CRM 06261

HOSPITAL PAN-AMERICANO
Rua Moura Brito, 138 — Tel.: 264-9552
Resp Técnico. Dr. Ernam Ernesto Fonseca — CRM 03910

INSTITUTO BRASILEIRO DE CARDIOLOGIA
INTERNAÇÕES • LABORATÓRIO «. ECOCARDIOGRAFIA

ELETROCARDIOGRAMA • ERGOMETRIA • CTI
DRETORíA. Dr$. Der :son Albuquerque CRM -443'. José Barbosa filho CRM Ó035.
José R. 3<az Carncro CRM 7294 Mouro Muniz CRM 7435. Max Nunes CRM 8Ó25

Rona!d C Des?èrro Cív 34950 Ruy C. Destro CRv- Wilson Carvcino CSM
RUA CANING, 16 — Ipanema — TEL.: 247-6000

w/Z»>eX

upf))

CRVRj 95496 3
DIA E NOITE

\

CREMEíJ 568Ó7.5

CARDIOCENTER
|l- CENTRO DE EXAMES CARDIOLÓGICOS
CRECK-UP • ECOCARDIOGRAMA • DOPPLER
ERGOMETRIA. PROVA DE ESFORÇO EM ESTEIRA

Av. Rio Branco, 156, Gr. 3310. Ed. Av. Central
Tels.: 262-0085 e 262-0185Crient ?ftcn<Q- O Conrooert Melic CRM 31050

/5L C A R P E
m.|7l ASSISTÊNCIA EM CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA

X Dr.Astolfc Serra Jr. CRM 20932 • Dr Franco Sbaffi CHV u69í
Dr. Francisco Chamié CRV 21032 • Dr. Heítíer Paupéric CRM :4í5c

DOENÇAS CARDÍACAS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Rua Visconde Silva, 99 — Tels.: 226-3100 e 286-8393

Botafogo — EMERGÊNCIAS: 266-4545 BIP 329L

DR. FRÀNKLIN C. CARNEIRO amao»
LIPOASPIRAÇÃO. Cordura Localizada

Face. Nariz. Queixo. Busto. Abdome. Culote. Nádegas
MICROPIGMEXTAÇÀO. Delineação de Olhos (Permanente
iPANEMA. R. Vise. de Piraj.í, 414, Cr. 309 — Te!. 287-9959

MADUREIRA. R. Fco. Batista. 43. Cob. — 521-2785 e 390-4491

clínica sanfanna
CIRURGIA PLÁSTICA E ESTÉTICA

LIPO ASPIRAÇÃO

dr. altamiro

O

tel. 265-5545

DR. NOBUNORI MATSUDA crm
CIRURGIA PLASTICA, ESTETICA E REPARADORA

IMPLANTE DE CABELOS ARTIFICIAIS. Processo NIDO. único aprovado pela
Associação' Médica do JaDão e apresentado no XX Congresso do S.B.C.P.
RECONSTRUÇÃO DE SOBRANCELHAS • UPOASPIRAÇÃO
REMOÇÃO DEFINITIVA DE PÊLOS SUPÉRFLUOS

Rua Tonelero, 110 — Tels.: 255-8429 e 255-8295

COLÁGENO • LIPOASPIRAÇÃO

Dr. Sebastião Menezes CRV 956 7
Cirurgia plástica, estética e reparadora

contorno corporal — face, nariz, busto, abdome, culote
AV. COPACABANA, 680, GR. 713 — Tel. 255-2614 e 255-0650

DR. JOSÉ BADIM
Cirurgia Plástica e Estética • Lipoaspiraçáo

Cirurgia Crânio-Maxilo-Facial
Av. Copacabana. 664 Gr. 809. Gal. Menescal — Tel. 256-7577
R. Alm. Cochrane. 98 - Tels. 234-2932. 264-6697 e 248-2999

II 

clínica WAGNER FABRÍNI
» Cirurgia Plástico. Estética e Reparadora

LIPOASPIRAÇÁO • DELINEAÇÃO DE OLHOS
DISCROMIAS DE PELE • EMAGRECIMENTO ESTETICO

Rua Tereza Guimarães, 95 — Botafogo
Tels.: 275-7098 e 275-7197

wt

CRM !C879

Esta coluna apresenta uma seleção ética
das melhores clínicas e dos mais competentes

profissionais dentro de suas especialidades.
Mantenha-a sempre à mão. De repente...

CIRURGIA PLASTICA
DR. TÁCITO MARCOLINI a*, o,

face. Nariz. Mama. Abdome. Lipoaspiraçáo
R. Visconde de Pirajá, 82, Sala 1007

Tels.: 287-7616 e 521-3769

Dr. Elcio Lessa CRM 8334
CIRURGIA PLÁSTICA, ESTÉTICA E REPARADORA

IMPLANTE DE CABELO • LIPOASPIRAÇÁO
FACE • PEELING • NARIZ • BUSTO • ABDOME • CULOTE

R. Vise, de Pirojó, 550 Gr. 2308 - 239-7849 e 239-2322

DR. FABRINI
CLINICA DE CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA E REPARADORA

COPACABANA: Av. Copacabana. 534 gr. 1103 04 — Tel. 257-3029
LAFtANJEIRAS: Clinica SanfAnna, R. Soares Cabral. 38

Tel.: 265-5545 — Dona Mercedes
URBANO FABRINI — CRM 520586

1&0INSTITUT0 
DE GINEC0L0GIA E_ OBSTETRÍCIA

MSSTOLOGIA • CITOLOGIA • COLPCSCOFIA • ESTE-;líDADE
ONCOLOGIA • CRIOCAUTERIZACÃO • PRE-NUPC!AL • PRE-NATAL

GESTAÇÃO DE ALTO RISCO • GINECOLOGIA INFANTIL
CARDIO-TOCOGRAFIA • ULTRA-SONOGRAFiA • CiRURGiA
Consultas c hera marcada— ~ei 719-6655 -i~~a

DOENÇAS DA MAMA
Tratamentos • Operações • Prevenção de Câncer

PROF. BYLDER TOLEDO PIZA - CRV :-2£l

"e 255-2175 ~zi ir-snsK rí " as'

«t?
CENTO ELETROENlCr-^-OG^A-iC,.

DO RIO DE JANSRg
Diagnóstico e tratamento err

NEUROLOGIA"- NEÜROPEDiATRIA • PSICOLOGIA
ELETROENCEFALOGRAMA

Rua SenaaT Dantas, 19, Gr. 305 — Te .: 220-4183
D!S. MffilC Errcr.nwe! Santos CR.*/ 2SwVÓ e Cra. «

clínica HArlcuStreét |
cirurgia da miopia |
astigmatismo, hipermetropia e catarata

Direção: FDIGEZIR B. COMES — Tei.: ^~4-449ò

/CENTRO OFTALMOLÓGICO BOTAFOGO
<33> • Cirurgia refrativa de

Miopia e Astigmatismo f
• Catarata rom implante

• Lentes de contato I
José Carlos Vieira Romeiro

csm 23674 \tarcos Cerqueira Can alho
C3V 22737

Rua Voluntários da Pátria, 445 — Grs. 401.02 il
Edif. CENTRO MÉDICO BOTAFOGO

Tels.: 246-1777 — 286-5955

Clínica Otomnos Associados
Direçóo rnêdca Di? OSCAÍ? C ALVES - •

OUVIDOS • NARIZ • GARGANTA
COta CIRURGIA DA SURDEZ • URGÊNCIAS DIA E NOITE

FONOAUDIOLOGIA. TIMPANOMETRIÀ. AUDIOMETRIA. LABIRINTOLOGiA
COPACABANA: Rua Tonelero, 152 — Tel.: 236-0333

LARANJEIRAS: Rua das Laranjeiras, 84 — Tel.: 205-9794

DR. JORGE LAURITO
\lcdico — CRM 35555
Membro Didara Pràvisionado pela ITAA
IInternacional Transactional Analysis Assoãatipn)

PSICOTERAPíA INDIVIDUAL E DO CASAL
Av. N.S. Copacabana, 195 814 — Tel.: 542-0432

Próximo 2111 87 - Curso 101 de ANÁLISE TRANSACIONAL

¦ CTCGN CENTRO DE 
"OIVIOGRA-l-

COMPUTADORIZADA DE NITERÓI
ATENDIMENTO DIURNO E NOTURNO • EMERGÊNCIAS

TELS.: 710-9090 • 714-2540 • 711-9555 • 266-4545 BIP 4JM2
Rua Mano V,ana. 653 Santa Rosa.

CASA DE SAÚDE SANT;
D!3 MÉDICA. Drs AJexanare G Soares CRV' 3036

MART

Unidade de Xerorradiografia do Rio de Janeiro
XERORRADIOGRAFIA DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÀNiCEH DE
MAMA, CRÀNIO-BUCO-MAXILO-FACIAL OSSOS ARTICULAÇÕES

CAVUM. LARINGE PÊNIS E TECIDOS MOLES DE EXTREMIDADES
VDR. C£l£STINO DE OUVEIRA CRM -.2655. DR FLOREMiNiO SI ERRA CRM 26173

DR LADISLAu ALVEIDA CRV 37563 DR WAP.C3'. -^%A CRV 02161
R Getúlio das Neves. 16. J botânico — Te! 266-0339 e 2-16-7812

Coord. J. CASAIS. Tei. 541-4565
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ssKfJf?

wk^06^

IHKHSSS'" KW ^ V oS Abóboras Selvagem lança Tomate m> C-necdo

Uma estrelinha

com voz de veludo azul

c de Oüvett»
. Vrif :íe Jgf

R°tES? ü»^?5

#S$£f^V^fep«
12IUCat^

uKóvS,

csssre:
tâfi

0/2£ D iai
Ipanema'

Compra e venda |» Brilhantes * Platina * Pérolas ;
* Jóias Antigas e Modernas

* Relógios de Ouro
(Rolex, Piagel Cartier, Patek e outras marcas)

* Peças e jóias de Ouro.
Pagamos Feitio, Cotação Internacional,

,iiarãn Grátis, Atpnriemos à Domicílio.
Compramos ouro, mesmo quebrado,
para uso em nossa fabricação dejóias

Av. Henrique Dumont, S5. Ipanema
294-7943*294-632 1
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Marisa Monte deixou cri-

ticos e público entusiasma-
dos no seu primeiro show

produzido por Nélson Motta
há dois meses. Pois "a 

jovem
cantora dotada de extraordi-
nário bom gosto musical e de

uma bela voz", como define
Nélsinho, está de volta ao

Jazzmania, de quarta a sába-
do,, com Tudo Veludo. E

promete ser ainda melhor.
Marisa incluiu no repertório.
O Que, dos Titãs, Tá Combi-
nado, de Caetano, e ainda
uma versão blues pesado do
Fala, dos Secos e Molhados.
Tudo isso junto com Kurt
Weil, Carmem Miranda, Lo-
bão, Tim Maia e Custódio
Mesquita.

No Canecão a loura Pau-
la Toller e o Kid Abelha e os
Abóboras Selvagens lançam
o LP Tomate, o quarto do

grupo. O show vai de sexta a
domingo, às 18h30min.

Além dos sucessos antigos,
como Fixação, Nada por
mim e Lágrimas de Chuva, a

banda vai mostrar as músicas
do LP, que fixa a parceria de

Paula Toller e George Israel.
Imperdível mesmo, é a apre-

sentação do Garganta Pro-
funda, sexta-feira no Benja-
mim Constant. O grupo ho-

menageia John Lennon can-

tando aqueles sucessos dos

Beatles que todo mundo sa-

be de cor. Na apresentação
da semana passada, na Praia

de Ipanema, dez mil pessoas
se emocionaram com as vo-

zes do Garganta. O show fica

no teatro até o dia 20 de

dezembro, de quinta a do-

mingo.
No People, a Rio Jazz

Orchestra volta a se apresen-
tar na segunda, só que desta
vez com roteiro do trompe-
tista Márcio Montarroyos,

que incluiu uma homenagem

a Woody Herman. Quem de-
fende a autenticidade do

samba, vai se deliciar com o

show do mangueirense Nél-
son Sargento, que se apre-
senta quarta-feira na Casa de
Cultura Cândido Mendes, no

Projeto Brahma Extra. A en-
trada é franca. Também de

graça, vai ser a festa das
Andanças Explícitas do Circo
Voador, um livro de Ricardo
Hofstetter e Sérgio Portella,
Vai ter performance, intrépi-
da Trupe, pagode, música
instrumental.

A semana tem ainda Fáti-
ma Guedes na Sala Sidney
Muller, na terça; Clara San-
droni na Casa de Rui Barbo-
sa, na sexta; Cecília Spyer,
no sábado, no Espaço
Cultural Sérgio Porto; Antô-
nio Adolfo, na sexta no Cir-
co Voador; e Marcos Ariel,
no sábado, também no
Circo.
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vezes por semana, a com-
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Música

A última etapa da Bienal

A semana tem a etapa
final da Bienal de Música
Contemporânea; e, no
MAM, a estréia de uma
"ópera mágica" de Jocy de
Oliveira — Fata Morgana
(veja quadro abaixo). A Bie-
nal, na Sala Cecília Meireles,
é uma imponente amostra-
gem de tudo o que vem sen-
do feito em termos de música
brasileira fora do gênero po-
pular. Da sessão de amanhã,
por exemplo, participam per-
sonalidades como Jorge An-
tunes, Vera Terra, Vânia
Dantas Leite (com Karysma,

para oboé e fita magnética),
Jocy de Oliveira (com o Rea-
lejo dos Mundos que é uma
das partes da Liturgia do Es-
paço). Terça-feira, entre ou-
tras peças, Tim Rescala apre-
senta a Música em 24 Qua-
dros por Segundo que es-
treou este ano no Museu de
Arte Moderna com grande
sucesso. Quinta-feira, é a vez
de um muito aguardado Su-
midouro, de Guerra Peixe
(tendo Ignacio de Nonno co-
mo solista). Sábado, com a
Orquestra Sinfônica Brasilei-
ra, estréia a Sinfonia n° 11 de

Cláudio Santoro. No Museu
de Arte Moderna, estréia dia
13 e fica até. dia 16 a nova
obra de Jocy de Oliveira —

Fata Morgana—, contrapon-
to de sons e imagens que tem
a participação de Anna Ma-
ria Kieffer, Debby Growald,
Ayrton Pinto, Paulo Yutaka,
Miriam Obino e outros. Ter-

ça-feira, o fagote de Noel
Devos está soando na Escola
de Música da UFRJ. No
IBAM, o Coral Harmonia,
sob a direção de Solange Pin-
to Mendonça, participa de

uma execução do Quatuor de
Villa-Lobos; e no Teatro
Dulcina. Inácio de Nonno é
o personagem principal de
uma ópera cômica de Pucciní
— II Campanello — que é
um verdadeiro "tour de for-
ce" para barítonos. No dia
12, o Espaço Pró-Arte apre-
senta um programa de vio-
Iões que tem Henrique Lis-
sovsky, Alfredo Machado.
Carlos Sandroni e Edu
Szajnbrum.

Luiz Paulo Horta
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A feiticeira dos teclados

e ator Paulo Yutaka execu-
tará um gestual rompendo
a barreira oriente-ocidente.

Sugerir que Jocy de Oli-
veira trabalha com multimí-
dia é falar do passado. 

"Is-

so eu fiz nos anos 60", diz.
Nadadora acostumada a
vencer três mil metros, três
vezes por semana, a com-
positora atravessa no mo-
mento a onda da intermí-
dia, em que a interdepen-
dência das artes — e a im-
previsibilidade gerada por
ela — reflete com maior
nitidez a imagem do nosso
século. Essa paulista de 48
anos, que aos 17 saiu do
Brasil para estudar música
na França, já solou sob a
regência de Stravinski e fez
dobradinha com o revolu-

Jocy de Oliveira não es-
tá mais interessada em épa-
ter les bourgeois. Mas~difi-
cilmente alguém atravessa
indiferente um espetáculo
desta compositora e instru-
mentista contemporânea,
premiada no Brasil e nos
Estados Unidos. No ano
passado, Jocy levou 10 mil
pessoas ao Museu de Arte
Moderna do Rio e não es-
pera fazer por menos ago-
ra. De 13 a 16 ela apresenta
no mesmo MAM a obra
inédita Fata Morgana, que
classifica de "ópera mági-
ca". Pouco a ver com o
sentido da ópera tradicio-
nal e tudo a ver com magia.
No palco, ela enfeitiçará
sintetizadores e processa-
dores eletrônicos; a mezzo-

cionário Stockhausen. Usa
a repetição como elemento
hipnótico, mas alerta quem
anda se enganando com a"novidade": "Satie 

já fazia
em 1924 e a cultura oriental
utiliza isso há séculos". Di-
vidida entre seu endereço

nova-iorquino, o sítio de
Barra de Guaratiba. e o
estúdio do Leblon. Jocy de
Oliveira planeja levar Fata
Morgana a São Paulo e ao
Nex Wave Festival, de No-
va Iorque ("a maior cena
de espetáculos experimen-
tais, onde Bob Wilson e
Phillip Glass estréiam suas
peças"). Bem-sucedida
num cenário onde brilham
poucas estrelas. Jocy con-
fessa uma frustração — a
de ainda não ter feito músi-
ca para cinema.

Helena Carone

soprano Ana Maria Kief-
fer, enquanto canta, terá
seu corpo ritualmente mol-
dado em escultura por Mi-
riam Obino; num pedestal,
a bailarina Debby Growald
flutuará dentro de uma bo-
lha gigantesca; e o bailarino

Jocy de Oliveira
apresenta a

intermídia no MAM
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yoão e Catarina: Catarina de

João. t/m pocket-show

Depois da maratona da

semana passada quando es-

trearam seis espetáculos dos

sete previstos inicialmente,
voltamos à roda-viva com

mais seis novidades. Ama-

nhã, no restaurante Botanic,
os atores Catarina Abdalla e

João Brandão estréiam Cata-

rina de João (veja quadro).
Também amanhã, no Teatro

Cândido Mendes, A Mãe de

Neurótyka, de Wagner Ri-

beiro, direção de Fernando
Berditchevsky, com Bia Nu-

nes, Cláudio Gaya e Edson

Fiesschi no elenco. A relação
entre mãe e filha está na base

da montagem, 
"e foi com a

compreensão destes papéis,
que eternamente se invertem
— diz Berditchevsky — que
Wagner construiu este sensí-

vel e divertido texto". Na

quarta-feira retorna, agora

ao Teatro Ginástico, a comé-
dia inglesa de Ray Cooney e

John Chapman, Camas Re-

dondas, Casais Quadrados
que foi vista por aqui em

1977. Nesse revival, a dire-

ção continua sob a responsa-
bilidade de José Renato, mas
o elenco foi completamente
modificado: Angela Vieira,

Elcio Romar, Emiliano

Queiroz, Nedira Campos,
Maria Ferreira, Luiz Mag-

nelli e Cristina Bethencourt.
E na quinta-feira, no

Teatro da UFF, em Niterói,

será a vez de O Inspetor

Geral, de Nicolai Gogol, nu-

ma tradução de Ferreira Gul-

lar e João das Neves, direção

de Alice Carvalho. A monta-

gem é resultante do curso de

atores do Departamento de

Difusão Cultural da Univer-

sidade Federal Fluminense.
Na sexta-feira, Helena Var-

vaki, que foi aluna de Euge-

nio Barba e participou de

grupo estável na Grécia, se

apresenta em espetáculo solo

no Teatro da Casa de Rui

Barbosa, em Botafogo. A

Via Crucis do Corpo, basea-

da num conto de Clarice Lis-

pector, tem adaptação da

própria Helena e de Manoel

Prazeres e textos adicionais
de Christine Lopes. A mater-
nidade, os dogmas da reli-

gião católica e as questões
que envolvem a mulher são
os temas desse "espetáculo

intimista (o teatro possui
apenas 40 lugares)".

Desde ontem, no Teatro
da Aliança Francesa da Tiju-

ca, Quem Se Queimou?, tex-

to escrito por Fernanda
Britto, Guilherme Frederico,
Marcelo Mello, Maria Laura

e Ricardo Novaes, sintetiza o

desejo de seus autores 
"de

falar sobre as angústias e an-

seios da geração dita aliena-

Esse louco,

louco amor

da, nascida nos anos 60. "A

direção é de Marina Lira e

no elenco estão, além de três

dos autores, Beth Andrade,
Katia Iunes e Waleska Silvei-
ra, entre outros.

Macksen Luiz

Helena Varvaki faz o solo de A Crucis do Corpò^stréia da Casa de Rui Barbosa, em Botafogo

A via crucis de Clarice
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Artes Plásticas

Funarte 
prestigia a

escultura brasileira

Com todo o esforço que
se faz no pais para demonstrar
que somos grandes, gigantes-
cos em tudo, é espantoso que
se tivesse deixado escapar
um aspecto do qual temos
bons motivos para orgulho:
nossa escultura. O lapso é
tão flagrante que a Funarte
resolveu dar partida a um
ciclo de exposições dedicadas
à escultura contemporânea
brasileira. Já amanhã será
inaugurada, na Galeria Sér-
gio Milliet, a primeira das
quatro mostras iniciais, com
trabalho de Nuno Ramos, do
grupo Casa Sete, de São Pau-
lo. As mostras seguintes e
que deverão se estender até
fevereiro de 1988 são as de
Ana Linnemann, Carlos Fa-
jardo e José Resende. No dia
seguinte, o Paço Imperial da
Praça 15 inaugura uma expo-
sição com cerca de 30 traba-
lhos do escultor Sérgio Ca-
margo, dono de um currículo
irretocável e que não expõe
no Rio há seis anos.

Amanhã ainda haverá a
inauguração de uma mostra

de fotografias de Hugo Deni-
zart no Centro Cultural
Cândido Mendes (R. Joa-
na Angélica, 63) às 21h,
com o lançamento simul-
tâneo do seu livro de con-
tos e poemas, Inventando
Corpos. Na GB (Shopping
Cassino Atlântico, Av.
Atlântico, 4 240), também
às 21h, inauguração de uma
exposição de gravuras em
metal de Tomie Ohtake e, às
18h, pinturas de Lilian Lima
no Espaço Alternativo da
Funarte (R. Araújo Porto
Alegre, 80).

Terça às 21h, a Paulo Kla-
bin (Shopping da Gávea, R.
Marquês de São Vicente, 52)
inaugura mostra de pinturas
de Luís Wells; a Scenário (R.
Visconde de Pirajá, 207) mos-
tra pinturas de Carlos Serva
(Kumbuka); a Contemporâ-
nea (R. General Urquiza, 67)
apresenta desenhos e pinturas
de Denize Ângela e Malu Fa-
torelli; a Arte Movimento In-
teriores (Shopping da Gávea,
R. Marquês de S. Vicente, 52)
inaugura uma exposição com
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Denise Angela e Malu Fatorelli expõem na Contemporânea

esculturas de Hélio Rodri-

gues e pinturas de A. Carbi;
e a Mathias Marcier do S.
Conrado Fashion Mall (Es-
trada da Gávea, 899) inaugu-
ra individual com esculturas
de Maria Helena Reis. Todas
as inaugurações são, como é
costume, às 21h.

A quinta terá a inaugura-
ção da mostra de esculturas
de Helena Ferraz, às 18h, na
Sala Bernardelli do Museu
Nacional de Belas-Artes

(Av. Rio Branco, 199), pin-
turas de Urbano Mena às 21h
no Espaço Unitá (também
no Shopping Cassino Atlân-

tico) e, no mesmo horário,
no Rio Design Center (R.
Ataulfo de Paiva, 270). Ha-
verá a abertura de Magia e
Tecnologia, com hologra-
mas, esculturas que falam e
um show de hipnose de Sula-
mita Mareines. Na sexta, às
20h, na Escola de Artes Vi-
suais do Parque Lage (R.
Jardim Botânico, 414), 22 ar-
tistas, entre alunos e profes-
sores da Escola, estarão par-
ticipando da mostra Visões
do Nu, organizada por Valé-
ria Sayão, modelo da insti-
tuição.

Reynaldo Roels Jr.
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Te cuida, Charles Bronson!

Se dependesse das duas
estréias previstas para a pró-
xima semana, a corrupção e
o banditismo seriam varridos
do mapa. Em Rádio Pirata,
Lael Rodrigues, sob o pano
de fundo de fazer um filme

jovem, fala na capacidade de
indignação; em Assassinato
nos EUA, recorrendo ao ve-
lho Charles Bronson, Peter
Hunt investe contra o terro-
rismo. E o Cine Arte UFF
continua com seu Ciclo
Guerra, onde se denuncia a
selvageria do homem.

Dará o que falar. Duran-
te muito tempo, Rádio Pirata
deixa a impressão de que
será apenas um singelo "fil-

me pirado" como vende a

publicidade, com músicas de
Cazuza, Lobão e Marina, em
movimentada trilha sonora,
mas, aos poucos, o roteiro de
Yoya Wurch faz vários zigue-
zagues: passa do "raro caso

Bronson, certamente, dará
tirinhos de alegria. Enquanto
isso, Bronson vem de agente
designado para uma missão
especial: a esposa do Presi-
dente dos EUA vem sendo
vítima de sucessivos atenta-
dos e está na hora de acabar
com a brincadeira. Bronson
será o tal, é claro. Jill Ire-
land, sua mulher, vem de
Primeira-Dama.

No Ciclo Guerra, ama-
nhã será dia de um filme
inesquecível: O Baile, de Et-
tore Scola, um painel musical
dos conflitos que têm abala-
do a humanidade nos últimos
anos — culminando com O
Último Metrô, de François
Truffaut, no domingo. Entre
os dois, momentos como A
Batalha de Argel (quinta) ou
Tempo de Guerra, de Jean-
Luc Godard (sexta).

Wilson Cunha
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de amor" ao thriller político.
Com Jayme (põe a barba,
tira a barba) Periard e Lídia
Brondi, mais a participação
especial de Maria Zilda e a

presença de Oswaldo Lourei-
ro, Rádio Pirata, certamen-
te, será mais discutido pela

sua salada ideológica — a
heroína faz justiça com as
próprias mãos — do que por
sua possível filiação aos anti-
gos filmes de Lael, Bete Ba-
lanço e Rock Estrela.

Quando souber do feito
de Lídia Brondi, Charles

Cinema
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O Momix estréia

quarta-feira no
Municipal com

mistura de
teatro e dança

Momix quer 
dizer bom humor

A grande atração da se-
mana é a estréia, quarta-
feira, da temporada brasilei-
ra do Momix Dance Theatre,
no Teatro Municipal. Funda-
da em 1980 por Moses Pen-
dleton e Alison Chase, baila-
rinos egressos do grupo Pilo-
bolus, esta jovem companhia

norte-americana tem carac-
terizado seu trabalho por
inovações audaciosas e muito
bom humor. A crítica inter-
nacional é unânime em des-
tacar essas aparições diverti-
das e curiosas, como a do
bebê de um ano que dança
nos ombros de um uailarino.

As inovações no entanto não
ocorrem só no produto final

que sobe ao pafco: o Momix
trocou a vida agitada de No-
va Iorque por uma fazenda
em Connecticut, onde bolam
suas criações em estreito
contato com a natureza. Des-
sa maneira eles pretendem

atingir pureza e tranqüilida-
de de forma, sem neuroses
ou agressões. 

"O Momix é

uma mistura de estilos em
busca de imagens e movi-
mentos que se assemelhem a

pinturas e esculturas", diz
Moses Pendleton. 

"Nossa fi-
nalidade é fazer com que o

público embarque num mar
de poesia e encanto". E bom

que não se confunda, no en-
tanto, todo esse espírito des-
contraído e bem-humorado
com falta de seriedade e de
contribuição para o progres-
so da dança. O Momix é
importantíssimo, e suas cria-

ções figuram entre o que há
de mais representativo no

panorama internacional. O

programa que o grupo fará
no Rio tem desde coreogra-
fias de 1980 — como Momix,
do próprio Pendleton — até
Bird In My Dreams, de Cyn-
thia Quinn, criada ainda em

87 Outros destaques são

Kiss Of The Spider Woman,
Kiskaton (sobre música de
Tchaikowsky) e The Sugar
Hill Gang. Algumas peças
têm 15 minutos, outras são

curtíssimas, de apenas um
minuto. Em todas elas são
empregados vários meios ou
técnicas teatrais, em uma co-

lagem vertiginosa e moderna

que mistura dança, acroba-
cia, mímica, e até técnicas de
cinema e televisão. E o tipo
do programa absolutamente
imperdível e prometido aos
cariocas desde o ano passa-
do, quando o grupo fez espe-
tacular sucesso no Festival de
Dança de São Paulo. Em
outro acontecimento da se-
mana, na terça-feira, às

20h30min, apresentam-se no
Teatro João Caetano as co-
reografias vencedoras da IV
Mostra Para Novos Coreó-

grafos, recentemente promo-
vida pela Rioarte.

Marcos Góes

Classe & Mídia

Marco
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Cidade de sonhos

comemora o Natal

Rio Sul inaugura vitrine de 60 metros

quadrados. Um mundo onde tudo se move

para festejar a chegada de Papai Noel

Grandes efeitos e microsistemas sofisticadíssimos são especialidades do craque Barone

É difícil imaginar uma cidade
cheia de árvores, casas coloridas,
ruas limpas. Onde trens, barcos e
carros nunca provocam engarrafa-
mentos, e até um zepelim sobrevoa
o céu, sem problemas. Pouca gente
circula na praça, igreja, estações e
teleféricos. Longe do centro, a vida
de uma fazenda parece mesmo tran-

qüila. Lá, todas as luzes acendem
pontualmente às 18 horas.

Essa fantasia marca a chegada do
Natal no Rio Sul Shopping. Na entra-
da, uma grande vitrine mostra que
nem só com Papai Noel e presépio
se comemora esse mês de festa. 

"A

Cidade dos Sonhos" foi inaugurada
no último sábado, mas estará aberta,
diariamente, das 10 às 22h. A ma-

quete, de 60 metros quadrados — do
tamanho de uma quadra de vôlei —

é assinada pelo craque João Henri-

que Barone, da Trecos e Truques,
firma especializada em efeitos vi-
suais para cinema, tvs e eventos.
Seu trabalho de maior sucesso é a

novíssima abertura do Fantástico.
Para Barone, a experiência de

vários anos se converteu em tranqüi-
lidade: ele conseguiu montar mais
de mil peças e microsistemas em 45

dias, graças a disposição de apenas
15 pessoas.

— Somos uma equipe eclética:

piloto, bancário, desenhista. Gente

que tem o modelismo como hobby e

disposição para virar a noite. Conse-

guimos criar o máximo de elemen-

tos móveis e misturar realidade e

fantasia. O prazo pequeno propor-
cionou descobertas. O farol da ilha,

por exemplo, ficou mais bonito com
luz tipo flash, ao invés de giratória.

O aspecto artesanal foi o que
mais empolgou a administração do

Rio Sul, em trazer para o Brasil uma

idéia que virou moda nos shoppings

americanos. A Associação dos Lojis-

tas inova este ano. Já não são mais

bonecos animatrônicos. Agora, a

festa é diferente: uma cidade de

sonhos vive o Natal.

OdO ZOU 60 ITICaÇOcS, diVUrcb, licílb,
barcos, pontes, túneis, teleféricos e
até um zepelim, de um metro e
vinte, que sobrevoa a cidade

G
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CAPA

Walter Salles jr. aposta no

video e começa sua revolução pela China
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China: O Imperio do Centro mostra a partir de amanha, na Manchete, um pais desconhecido

No 
horóscopo chinês este ano é do gato. Na

conjugação das estrelas que rondam a TV brasi-

leira foi armado um bom augúrio, cujo nome é Walter

Salles Jr. 31 anos, ou Waltinho para os amigos. O

primeiro sinal emitido por esta nova organização dos

astros irá ao ar amanhã, às 22h30min, quando a

Manchete exibir o primeiro programa da série China:

O Império do Centro — uma viagem de 220 minutos

sobre um país praticamente desconhecido pelos brasi-

leiros. Waltinho não ficou desta vez no leme do roteiro

e da direção, deixando para o seu irmão mais novo,

João, esta tarefa (veja quadro na pág. 30). Como faz o

diretor norte-americano Steve Spielberg em filmes que
não assina, Waltinho supervisiona e edita. Afinal,

espera-se uma produção com a marca de sua qualidade,

já reconhecida ano passado, quando realizou Japão,

Uma Viagem no Tempo, que brindou a Manchete com

10 pontos no Ibope e um recheio de anúncios. A China

começa com as suas cinco cotas publicitárias já vendi-

das e a expectativa de uma seleta audiência, de amanhã

até sexta-feira.
Waltinho estará também este mês na TV Globo —

uma contratação que não passou pelos olhos de José

Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, o todo-

poderoso vice-presidente de operações da emissora.

Chamado por Eduardo Fischer, da agência de publici-

dade Fischer Justos Young & Rubican, que detém a

conta da 
"griffe" Calvin Klein, Waltinho ousara em

três filmes, de alguns segundos, cuja temática trabalha

com a neurose da solidão. 
"Para esta campanha

precisava de alguém que não tivesse cultura de publici|

dade, mas de filmes culturais", diz Eduardo. Acho

que ele era o único que poderia trabalhar o tema

escolhido."
Tem mais. Em dezembro, a ousadia será a de pôr

na Manchete quatro programas sobre artistas plásticos,
videos feitos sobre Krajcberg, Rubens Gerchman e
Tomie Ohtake. Outro, com o artista paulista Gregório
Gruber, foi realizado por Nelson Pereira dos Santos. E
tem mais ainda. Dois dias depois do Natal, o telespec-
tador da Manchete será presenteado com um video-

filme — O Último Tiro — um suspense noir saído das
requintadas lentes de Waltinho. E 100 horas gravadas
com o guitarrista, cantor e compositor Mark Knoptler,
do grupo inglês Dire Straits, se transformarão em mais
um programa. 

"Com Knopfler falamos mais do pintor
inglês Francis Bacon do que de música", comenta
Waltinho, destacando um dos artistas que mais gosta
(veja quadro na pág. 29). Como se não bastasse,

sábado passado, ele carregava nos braços o roteiro de

A Grande Arte, romance que o próprio Rubem Fonse-
ca adaptou e cujas filmagens estão marcadas para
março. "Ele será um grande diretor de atores e
trabalha melhor que muitos diretores veteranos"^ ava-
lia Carla Camurati, que trabalhou com ele em O Ultimo

Tiro. "Comigo ele começou a dirigir a partir da roupa."
Com isto, Camurati quer dizer que Waltinho tem uma

sensibilidade especial e foi a partir da peruca loura, que
ela usa no filme, que ele começou a esculpir a

personagem interpretada por ela.
Filho do banqueiro Walter Moreira Salles, ele

poderia estar se espreguiçando numa ilha ensolarada,
mas prefere a noturna e fatigante ilha de edição da
Tycoon, uma produtora que fica na Barra da Tijuca. ou
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Para Maria Helena, o marido trabalha muito e é encantador

conviver com a ponte aérea, trabalhando em São

Paulo. 
"Ele só pensa em trabalho, mas é uma pessoa

encantadora", diz a sua mulher Maria Helena Carneiro

da Cunha, 39 anos, e que vive com ele a oito. No

apartamento na Lagoa, trabalho e lazer se misturam.

Waltinho tem poucos amigos confidenciais, como o

jornalista Sérgio Augusto, o escritor José Rubem

Fonseca e Paulo Niemeyer Filho. Ex-campeão brasilei-

ro de esqui aquático, quando tem tempo é possível vê-

lo deslizando sobre as águas da Lagoa, acompanhado

de João, o filho de Maria Helena. 
"Pelo meu nome

tenho de trabalhar dobrado", confessa Waltinho, se-

guindo o exemplo do pintor Jorge Guinle Filho, que

acabou por superar o pai no noticiário da imprensa.

Incansável 
no trabalho, Waltinho está trazendo um

sopro novo para a TV, desde que se desligou da

direção do programa Conexão Internacional, quando

foram entrevistadas personalidades como Borges, Mar-

ceio Mastroianni ou o piloto Nick Lauda. Com a sua

saída houve feridas que não foram ainda cicatrizadas.

Fernando Barbosa Lima Sobrinho, que trabalhou com

ele no Conexão, não gòsta de falar no assunto. 
"Pode-

ria ser mal-interpretado", despista. 
"Sem o Fernando

eu não teria passado pela TV e iria direto para o

cinema. Com ele, aprendi que é possível fazer coisas

individuais", admite Waltinho, que aos 12 anos já

enquadrava o mundo com uma das primeiras Pentax 35

e, em Paris, era um incorrigível cinéfilo. Essas expe-

riências casaram-se na TV, onde a sua marca registrada

é a qualidade das imagens e ritmo cinematográfico de

suas edições. Homero Sanchez Icaza, el Brujo , que

já trabalhou na Globo, vê, com o trabalho de Walti-

nho, uma de suas profecias se realizar: a força da

produção independente desativando o marasmo das

redes. 
"Rodeado de excelentes profissionais, Waltinho

Preocupado em Jazer um trabalho de autor na televisão, Walter Salles Jr. viajou à China para supervisionar os documentários
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I Caetano Veloso foi lembrado Win Wenders, velha paixao

L/orge Luis Borges divide a boa literatura com Rubem Fonseca

O que é bom já

nasce minimalista

A divisa estética de Wal-
tinho cabe na máxima mini-
malista "menos é mais",

principalmente se for músi-
ca. Ele é um admirador de
compositores como Philiph
Glass e Benjamim Britten,
sem esquecer — é claro —
Caetano Veloso. Em cine-
ma, já controlou o seu gosto,
dirigindo-o para pouquíssi-
mos cineastas. Embora sua
videoteca tenha mais de 500
títulos, ele seleciona na pon-
ta dos dedos os filmes que
admira sem colocar defeito.
É uma lista mínima. Entra,

por exemplo, o cineasta ale-
mão Win Wenders, princi-
palmente pelo filme O Esta-
do das Coisas. De fora, por-
tanto, O Amigo Americano e
Paris, Texas. A Marca da
Maldade, de Orson Welles,
entra na frente de outros fil-
mes do cineasta de Cidadão
Kane. Outro filme indiscutí-
vel é Napoleão, do francês
Abel Gance. Nas alturas, um
de Antonionni, Passageiro,
Profissão Repórter, que pro-
vavelmente encabeçaria a se-
leta coletânea dos seus me-
lhores. Dos cineastas brasi-
leiros, ficaria com Limite, de
Mário Peixoto, e os primei-
ros Nélson Pereira dos San-
tos. Vidas Secas, por

exemplo.
A lista é mínima, tam-

bém, na literatura. Ele gosta
do romeno Cioran — autor
de aforismos pessimistas e

que escreveu Silogismos de
Amargura, Da Conveniência
de Haver Nascido ou Breviá-
rio da Podridão. Em vez de J
se suicidar como prega, Cio- <

ran enche com seus livros a
biblioteca de Waltinho. Na
sua magra seleção não pode-
ria faltar nem o brasileiro
Rubem Fonseca e nem o ar-

gentino Jorge Luís Borges.
Em fotografia, ele é ainda
mais sisudo. Põe o norte-
americano Joel Meyerowitz,
autor de fotos que revelam
uma nova cena americana,
com a sua paisagem simula-
da, mas é a luz captada pelo
fotógrafo que detém a sua
atenção. Há um clássico: o °
húngaro André Kertesz e, no |
Brasil, todo o seu olho vai f
para as fotos de Sebastião <

Salgado. Na pintura, ele pre-
fere a delirante decadência
de Francis Bacon misturado
com a luxúria, a calma e a
volúpia de Matisse. E o tom
cinematográfico do claro/es-
curo de De la tour e Caravag-

gio. Como deve ser difícil
agradar o gosto mínimo do
Waltinho.

Limite, de Mário Peixoto, é um cult do cinema brasileiro

Caetano Veloso foi lembrado Win Wenders, velha paixão

Jorge Luís Borges divide a boa literatura com Rubem Fonseca

Edson Celulari está no elenco do video-filme O Último Tiro

mostrou que é possível elevar o nível e a qualidade dos

programas", diz. "Ele colocou vida inteligente no ar",
afirma outro inovador, Marcelo Machado, do Olhar
Eletrônico e atualmente diretor de programação da TV
Gazeta, em São Paulo. "Antes dele chegar não havia
esse tipo de produção na TV. Neste sentido, ele foi um

pioneiro", constata Alexandre Hansznann, da produto-
ra Santa Thereza Comunicação Visual, que vem prepa-
rando nos caminhos abertos por Waltinho um video de
ficção infantil para a TV.

Sombreado por tantos elogios, ele quer manter a
luz acesa da inteligência num lugar onde as imagens são
rapidamente deglutidas. "Ao se tornar hegemônica, a
televisão dessacraliza e banaliza as imagens. Com o
aumento quantitativo da produção, torna-se cada vez
mais difícil encontrar imagens. É preciso buscar cada
vez mais longe, inventar novas maneiras de se produzir
e realizar essas imagens" — este é o desafio proposto
por ele, já que a diluição das imagens é maior na TV do

que em qualquer outro meio de comunicação. "O 
que é

novo hoje é incorporado amanhã. A única maneira de
sobreviver é não ficar parado", diz, transformando
essas palavras num verdadeiro lema.
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O mais intelectual

da família Salles

João Moreira Salles, co-
mo o irmão Waltinho, é
formado em Economia pela
PUC e poderia, se quisesse,
estar à testa do Unibanco
— o banco da família Sal-
les. Ele nasceu há 25 anos
em Washington, quando o

pai, então embaixador nos
Estados Unidos, estava na
direção do mais exibido vi-
deo-teipe do país: a renego-
ciação da dívida externa.
Em vez da contabilidade
bancária, João Moreira Sal-
les preferiu os complexos
livros de filosofia e, agora,
estréia na direção do do-
cumentário sobre a China,
depois de ter escrito 60%
do texto sobre o Japão,
sucesso da Manchete no
ano passado. 

"Eu não fazia
a menor diferença entre um

poste e uma câmera", diz.
Apesar desse desconheci-
mento e com o apoio do

fotógrafo José Guerra,
João percorreu milhares de

quilômetros na China, indo
de Cantão até a fronteira
do Sul, próxima do Vietnã;
andou no empoeirado de-
serto de Taklimakan, junto
ao Afeganistão e foi até a
fronteira Norte, perto da
Sibéria. O resultado é uma
China deslumbrante e nun-
ca vista pelo telespectador
brasileiro. Mas para a equi-

pe nem tudo foi maravilhas
neste país de cerca de 1
bilhão de habitantes. No
deserto, por exemplo, a se-
de era saciada com fume-

gantes chás, porque os chi-
neses não têm o hábito de
ingerirem bebidas geladas.
Depois, havia o tempo chi-
nês diferente do ocidental.
"Chegávamos num lugar e
havia um banquete com 60

pratos, 39 discursos, 800
abraços e se não participás-

João Salles dirigiu China e se

semos eles ficavam ofendi-
dos", conta.

Foram 40 horas de fil-
magens, divididas em qua-
tro programas de cerca de
50 minutos, editados por
Waltinho. 

"Nós nos com-

pletamos", diz João. "Eu

tenho uma formação mais
literária e ele mais audiovi-
suai." Considerado o inte-
lectual da família, João pa-
rece não desejar ficar atrás
das câmeras por muito tem-
po. Depois de um curso

interessa por filosofia

sobre o psicanalista francês
Jacques Lacan, interessou-
se por filosofia, estudando
com Luis Alfredo Garcia
Rosa, e pretende embarcar

para a Inglaterra, onde en-
frentará os textos de filóso-
fos como Platão e Aristóte-
les, que são os seus preferi-
dos. Portanto, nenhum que
está na orla da moda. João

prefere algo sólido e detes-
ta a falsa criatividade. "No

Brasil" — diz — "passa 
por

criatividade ficar de porre
num botequim."

"corta!", um assistente das filmagens olhou para a cena

e foi franco: 
"Esse cara não apanha japonês nunca.

Era um japonês que morava no bairro, admirado com a

repetição da cena. 
"Waltinho é um obssessivo', detine

Camurati.

Waltinho dirigiu a entrevista com reium paru u ^uucacu

Eeie 
pouco fica parado. Para editar A China, gastou

três meses, consumindo 350 horas de edição. Ao

mesmo tempo, viajava para São Paulo para fazer a

publicidade da Calvin Klein. Antes, preparava o video

sobre Krajcberg, indo de Nova Viçosa a Itabira —

lugares em que o artista cata o material para o seu

trabalho. Gravava seis horas com Rubens Gerchman e

ainda escrevia o roteiro sobre Tomie Ohtake. Em abril,

dirigia Edson Celulari e Carla Camurati em O Ultimo

Tiro e estava na Liberdade — o bairro oriental de São

Paulo —, tentado fazer com que, nas ruas grafadas com

ideogramas, Celulari perseguisse um japonês. Meti-

culoso, ele rodou três vezes, com Celulari empunhando

um revólver e correndo atrás do japonês. Quando disse

/ / 1 - azer televisão é um ofício coletivo. Se não

I fosse a equipe com que trabalho, os progra-

mas não teriam esta cara", diz Waltinho. A abertura da

China, por exemplo, foi realizada por João Paulo de

Carvalho, que fez mais de 10 até surgir a que vai para o

ar e que dá unidade plástica à série. Além da elabora-

ção técnica, Waltinho — como muitos de sua geraçao
está também propondo uma nova estética e que^não

está programada. Diferente da "estética da fome da

geração do Cinema Novo, a da geração de Waltinho é

noturna, cool e melancólica. Autor de um vídeo

experimental, O Nervo de Prata, o cineasta Arthur

Ornar, embora faça um trabalho diferente, é um dos

seus admiradores. 
"Ao meu ver — diz é a realização

mais profissional da estética clean da TV brasileira. Eu

diria absolutely clean. Esta estética se aloja como uma

luva numa considerável porção do cérebro humano,

mas não consegue cobrir todo o córtex. As vezes é tudo

que precisamos: um pouco de inteligência, de emoção e

de motricidade. Recomendo sem contra-indicações.

Na verdade, esta estética elabora questões como a

melancolia, a solidão e o caos urbano. 
"Nós somos os

céticos do moderno", diz Waltinho, um dos pioneiros

da luz inteligente jorrando sobre a mesmice da TV

brasileira.

Wilson Coutinho
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CORTINAS DO BRASIL

Cortina criação Karicia
até 3 x 3 m em algodão
estampado e Shantung
rústico, com galeria.
Superoferta
CzS 6.990,00

em 3 vezes sem juros
Toalha redonda composê
até 2,50 m de diâmetro.
Superoferta Cz$ 1.290,00
em 3 vezes sem juros

Cortina romântica maravilha ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
até 3 x 3 m em gabardine ¦ ,

texturizada com fundo Schintz
branep. ¦Hl ! fSuperoferta H||| MWpjJ /I/ •'¦V:

Czs 7.980,00 ¦jf m/10 %
em 3 vezes sem H Uityfffj/fi
juros ¦!{ jHijj/W/

Colcha solteiro em matelassê ^H| \ j1/fy/i i
em gabardine texturizada e
babado em schintz branco.
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juros pggV^
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Cortina romântica até 3x3
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duplo.
Superoferta
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em 3 vezes sem juros
Colcha solteiro em
matelassê com babado
duplo. Fino gosto.
Superoferta
Czs 3.590,00
em 3 vezes sem juros

Cortina Del Rey até 3 x 3 m em renda
francesa com fundo em diolen com

galeria drapeada.
Superoferta \

Cz$ 8.990,00 em 3 vezes sem juros •;, j
Colcha de casal em matelassê em renda 11| j

francesa com babado estilo Karicia.
Superoferta ( 

"

CzS 4.970,00 em 3 vezes sem juros J/ li
Toalha com tampo em renda francesa "*?58fSÍ

e adornada com grelô romano.
Superoferta

CzS 3.290,OOe/77 3 vezes sem juros

O maior sortimento do Rio em
CAMA & MESA e TAPETES TABACOW

w Cortina romântica clássica com bando
duplo até 3 x 3 m com voil Judith. Várias

^ cores. Superoferta

^ Cz$ 12.900,00em 3 vezes sem juros
.o Colcha em matelassê em voil Judith.

is cz$ 4.790,00 em 3 vezes sem juros

COPACABANA N. Sra. de Copacabana, 1.137 - 521-0991, 521-2494, 287-6692

BOTAFOGO: Voluntários da Pátria, 25 - 286-8944, 266-2647

TIJUCA: Conde de Bonfim, 176 - 228-3795, 234-5898

íVtÉIER: Lucfdio Lago, 96 - 281-2048, 281-1982
Lucídio Lago, 115 - 281-5149, 241-2395
Lucfdio Lago, 138 - 281-6611, 201-2096
Oliveira, 11 - (frente ao cine Imperator) 249-7684, 591-4745, 593-5649
24 de Maio, 1.383 - 593-0546A MAIOR FÁBRICA DE

CORTINAS DO BRASIL
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Seguindo a aIternância natural

da moda em que o longo

sucede ao curto e o amplo ao

justo, maiôs inteiros ou duas

., peças substituem este ano os

microbiquínis. Pelo menos em

todas as coleções de moda praia

eles têm destaque, sobretudo os

modelos com a calça maior,

que, apesar do corte

bem-comportado, são ,
sensualíssimos. A

responsabilidade pelo sex appeal

fica por conta das calças

cavadas até a cintura alongando

as pernas e favorecendo o

biotipo da brasileira. Com

l inspiração, no esporte (tipo

i nadadora) ou no cinema (linha

j Mher Williams), a lycra é
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modelos ^m
modclo .sm .'¦:

Malharia Vencedor. Abaixo, Karina

Dois modelos na linha hollywoodiana.
Acima, modelo da etiqueta Ipanema da

Malharia Vencedor. Abaixo, Karina
Fischer
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CLINICA DE EMAGRECIMENTO
E REEDUCAgAO FISICA

ITAIPAVA ViLLA-RICA
INFORMACOES E RESERVAS ''*'r*V/V, ITAID A\/A D \\FONE 0242 -22.2039 BR. 040 KM 54 ITAIPAVA RJ)

Ao lado, para depois da praia, top e minissaia
drapeada. Lémon. Acima, o sutiã que vai imperar no

verão 87/88: o meia taça. Em lycrà com poás. modelo

de Ana A

EMAGRECIMENTO

A partir de aeora, o seu problema é nosso. A Clínica Itaipava
Villa-Rica com uma equipe jovem e dinâmica, irá cuidar de
você, voltada para um tratamento individualizado e baseado
em dieta e atividade física combinada. Um programa completo
que se baseia na sua reeducação física e alimentar, sem abnr
mão dos prazeres de uma boa e saborosa alimentação.
Uma programação física diária, com caminhadas, ginástica
corretiva e aquática, além de sauna, hidromassagem. forno,
massagens e terapia de relaxamento. Tudo com acompanha-
mento médico diário. Sem remédios. Naturalmente. São mais
de 20.000 m2 de muito verde e uma completa infra-estrutura de
lazer.
Venha conferir e você sentirá que alguns quilos a menos,
animam você. seu corpo e o seu espírito.

INFORMAÇÕES E RESERVAS
FONE: 0242 - 22.2039

CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO
E REEDUCAÇÃO FÍSICA

ITAIPAVA VILLA-RICA

(BR. 040 KM 54 ITAIPAVA RJ)

®
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Designed by Robort Penny exclusively for

The Museum of Modem ArPNew York ^

te,•••• ^

É para criança, mas
certamente agrada muito
aos adultos: um livro
com histórias dos Beatles
ou de Elvis Presley com

figuras se destacando das

páginas e músicas no

final: Hey Jude ou Love
me Tender (CZ$ 1 mil
350IMalasartesIShopping
da Gávea)

Um livro com figuras
destacáveis para dobrar,
colorir e montar uma
casa. Pessoas, móveis e
até uma churrasqueira
dão charme ao

passatempo (CZ$
750/MalasarteslShopping
da Gávea, 3o andar)

Deslgned by Robort Penny excluslvely for

The Museum of Modem Art-New York

36 DOMINGO



Para o verao que chega, lindas
Ceramica Vitalino 9ft cangas em batik. Elas e outras

foge ao artesanato criaqdes da artesa Ana
convencional. Um Camarao estarao expostas ate o

fusca (CZ$ 2 mil), proximo domingo no Palacio de |
uma moto (CZ$ 2 mil Cristal, em Petrdpolis. As |

400) e um eletricista cangas saem a CZ$ 2 mil e |
(CZ$ 1 mil 700) podem ser encomendadas pelo |

(Pe-de-BoilAnibal de telefone 274-5788 I
Mendonqa, 108 C)  

 ¦iiii.b um mil—I

P~ .;¦¦¦ W;. ^
J

IPANEKA: Rip 
'

Lj. ® A: ií'J
RIÔ-SUL: | ggg ..;.
BÁRRASHOÇPÍN$:
NITERÓI: ¥)&<Êm
NORTESHOPP^g
BREVE: S. eON||J

Para o verão que chega, lindas
cangas em batik. Elas e outras

criações da artesã Ana
Camarão estarão expostas até o

próximo domingo no Palácio de
Cristal, em Petrôpolis. As

cangas saem a CZ$ 2 mil e
podem ser encomendadas pelo

telefone 274-5788

Cerâmica Vitalino que
foge ao artesanato
convencional. Um

fusca (CZ$ 2 mil),
uma moto (CZ$ 2 mil

400) e um eletricista
(CZ$ 1 mil 700)

(Pé-de-BoilAníbal de
Mendonça, 108 C)
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Tfechnos Skydiver*,

quartz, prova
dágua, resiste

a até 150m.de

profundidade.
De 10.100

por

6.890.
avista

L/? 
teiasvv\:

21 .'03 a 20/(14

Período oni que as exigências de
maior ordenamento para sua vi-

da se farão acentuadas. Busque
condicionar-se otimisticamente
Jtis há fatores benéficos para
sua vida.

^ buro

21 04 a 20/05

Você estará sujeito, nesta sema-
na, a influências externas sobre
seu comportamento e suas rea-

ções diante de outras pessoas,
lavorecimcnto intenso na vida
em família.

Ç.íuKcr
21/06 a 21/07

Vantagens na rotina e ânimo

acentuado para atividades so-

ciais. Posições conflitantes o le-

varão a momentos de instabili-
dade em termos afetivos. Aja

com maior cautela.

iP -

JlOCtiO

22'07 a 22/08

Posicionamento que realça c dá
vantagens no seu trabalho e nos
negócios; Excelente quadro para
o amor Na vida em família po-
dem surgir pontos sérios de
atrito.

iraem
o

Na hora de escolher seu

Technos, vá fundo na MONTE CARL0

JÓIAS. Lá o seu relógio tem

assistência técnica permanente e

você é atendido por profissionais que

realmente entendem do assunto.
' 0 Technos Skydiver tem mostrador e

ponteiros fosforescentes para leitura no
escuro. Coros rosq usada para vedação total.
Catraca. caixa blindada em aço e protetor do
mostrador em cristal mineral. E o relógio
do mergulhador profissional.

MONTE CARLO

jóias
BarraShopping
S. Conrado Fashion Mall
NorteShopping

TECHIViOS centro (R. Gonçalves
o MAIS PONTUAL DO MUNOO Dias. 38).

^«EIaemcasa

™mb!m para atacado,
tombem b10PRóPR.0|

23/09 a 22/10 22/12 a 20/(11

Semana de pequenos riscos na
rotina de trabalho que lhe exigi-
rá redobrada atençao. Apoio de

amigos. Quadro notável em po-
sitividade para o amor. C arencia
satisfeita Realização

v-'
21/01 a 19'02

Com um comportamento entu
siaSmado e disposto voce tera
uma semana de lorte realização
material. Procure dar-se mais
uma afetiva participação nos in-
teresses domésticos

21705 a 20/06

Contando com excelente in-
ífuência financeira e um quadro
de cooperação e vantagem no
trabalho, voce deve ordenar sua
semana de modo a detinir inten-

ções no trato afetivo.

23/08 a 22/09

Dias tranqüilos de boa conviveu-
cia com colegas e associados.
Estabilidade interior e no rela-
Honamento com outras pessoas.
Emotividade exaltada em todo o

período! Cuide-se.

Ganhos novos, lucros, estabili-
dade material e bom relaciona-
mento com pessoas estranhas.
Favorecimento na vida domésti-
ca. embora possam surgir pro-
biemas rio amor Insegurança

\v >L >i

23/10 a 21/11

A semana lhe será altamente
produtiva. Ganhos e promoção
podem ocorrer. Satistaçao junto
a amigos e parentes. No amor

procure se motivar mais efetiva-
mente. Saúde debilitada

22/11 a 21/12
Momento neutro em assuntos
materiais e de trabalho Busque
motivações novas e desenvolva a
criatividade. Satistaçao e muita
alegria em seu relacionamento
mais íntimo.

20/02 a 20/03

Quadro de propriedade e lucros

para sua vida material Isso d ove
motivá-lo para superar pequenas
dificuldades cm família. No
amor voce pode encontnu iil-
üuem muito especial.

mass
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£xame
gratuito

P°r 10 dias



COZINHAR 
MELHOR dH

-Jn onliPQ nac rpppitas LIVROS
CULTURAL Primeiro voce aprende as tecnicas, em seguida aplica nas recei as

Outras publica^oes dizem o que fazer para preparar uma

Apresentamos O primeiro receita. A cole<;ao COZINHAR MELHOR mostra o QUE,

volume BOLOS E TORTAS como e porque.

para voce testar 10 dias sem • d d fotografias que mostram etapa por etapa, voce vai poder
I 

dSenvilver habilidades cue as vezes assustam ate mesmo o:saganbeuros

mais para 

j|

c!^

No 

primeiro volume — BOLOS ETORTAS g 
r-;;^ ^ | HV

da colesao COZINHAR MELHOR, como nos gg 
J M I

proximos volumes, dos quais nos mostramos l PImIgPSI
alguns neste folheto, voce aprendera as tecmcas mjjSBgm

basicas com fotos passo a Pfsso e mstrugoes clarasle SMHEl

precisas. Neste primeiro volume, por exemplo, voce ^

aprendera quando usar ovos mteiros e quando claras iBliflfe 
JESsiS!* r7

eemas separadas, como determinar as temperatures rf9Bfl8 i§^:" I
certas das caldas de agucar, tudo sobre coberturas, [_ ——J

recheios e arte de decorar, quando ? eomo usar . 
com uma assjnatura sem compromisso. Leia as

quebrad^!a?eldas Csemi) conduces no cartao abaixo, preencha-o e enWe-o para testar

fothadas, de strudel, de choux etc. Depois voce aphca 
o primeiro volume. Aceitamos o cartao CREDICARD. Preench

estas tecnicas nas centenas de rece.tas de todo n0 
espaSo indicado.

mundo na segunda parte do livro. "

O curso de culinaria mais completo

j| ^%c 

. 

'. ^arf.urna.

J ^ 

^ 

cortar um morangos

TIME

COZINHAR 
MELHOR

as técnicas, em seguida aplica nas receitas livros

Outras publicações dizem o que fazer para preparar uma

receita. A coleção COZINHAR MELHOR mostra o QUE,

COMO e PORQUE.

om a aiuda de fotografias que mostram etapa por etapa, você vai poder

P desenvolver habilidades gue 
às vezes assustam até «boos 

Sã8»!rcôm^ mais experimentados. Adornar um peixe, por exempla Ou trabalhar com

acúcar caramelado. Você vai aprender operaçoes simples, como tostar ossos para

a sooa ou derreter queijo, até as mais refinadas, como desossar um pato...

trabalhar com massa folheada para pastéis... compor travessas com geleia de

cTrne fazeT bombons confeitados. Até hoje, nenhum gu,a ,lustrado para

técnicas profissionais de culinária esteve à disposição do cozinheiro autodidata.

Porém com COZINHAR MELHOR a seu alcance basta seguir as fotografias...

e as faihas de amador serão coisas de passado. Em1 cada

dominar as técnicas e aprender os segredos que fazem a diferença entre um

Dri^cipiante e o verdadeiro cozinheiro. Quando começar a receber os livros de

&OZINHAR MELHOR você descobrirá logo que serão os únicos livros de

cozinha que você precisará.

Primeiro você aprendeCULTURAL

Apresentamos o primeiro

volume BOLOS E TORTAS

para você testar 10 dias sem

compromisso. ,

O curso de culinária mais completo

pode falharTudo é tão fácil e tão bem explicado que não se

| Para um
l BAVAROIS

listrado as
camadas
devem ficar
com a mesma

i: consistência
usando
creme de

_ leite batido.

Um arroz
chinês se
deve fazer
rápido. Abra
um espaço
no centro da
panela ao
acrescentar
cada
ingrediente.

Uma massa
para
empanar à
base de
cerveja
aumenta o
sabor do
peixe frito.

Aprisione o
aroma das
ervas frescas,
mantendo-as
num lugar
seco e
escuro.

Para uma
geléia mais
gostosa
misture os
morangos
inteiros só
nos últimos
5 minutos de
cozimento da
calda.

Cozinhe um
rocambole
de ricota,
espinafre e
presunto
enrolado
num tecido
(musselina).

Para melhor
cortar um
CARPACCIO
coloque
a carne no
congelador:
1 hora para
cada 500g.

ALASCA:
um sorvete
que vai ao
forno!

CIDADE

CULTURALV S

rriMEi



Outros volumes a seguir incluirao

entradas frias f^>T-^-i

e ainda... MOLHOS, CONSERVAS, SOPAS, COZINHA AO AR LIVRE, PAES... e mais

EDITORA CULTURAL LTDA.
andar — Sao Cristovao

CEP 20949 Rio de Janeiro, RJ Tel.

CADA VOLUME OFERECE:
formato grander 24 x 27,5cm I
176 paginas em papel couche I
centenas de fotos a cores, muitas
tipo passo a passo com instru- ——-

goes detalhadas mais diagramas,

I
I
I
I
I
I
i
I
>¦
i
i
I
I
I
I

J I

Corte o cupom nas linhas
— dobre nas linhas

cole e envie hoje.

§aladase
entradas frias

MOLHOS, CONSERVAS, SOPAS, COZINHA AO AR LIVRE, PAES... e mais
e ainda

Peixes e Frutos do Mar

r *¦
í: rr:ais. massas

[XMsy:'^.s

¦ §obipmesas

A

ISR.52-1106 85

APT - PRES. VARGAS
DR RJ

? Autorizo o débito
cm meu cartão CREDICARD n°

Assinatura: \

Rua aPt0

Bairro Cidade

CEP Estado Tel 
1328

• Destaque, preencha,
assine e envie hoje este
cartão.

»Não precisa selar.
» Exame gratuito por 10

dias.
»Assinatura sem

compromisso.

rni AR MO VFRSO DFSTA ABA.

CIDADE

CADA VOLUME OFERECE:
formato grande: 24 x 27,5cm
176 páginas em papel couché
centenas de fotos a cores, muitas
tipo passo a passo com instru-

ções detalhadas mais diagramas,
tabelas etc.
antologia com aproximadamente
200 receitas testadas dos livros
mais famosos de todo o mundo e
de muitos chefs célebres
índice geral e glossário, índice de
receitas e bibliografia
encadernação com material du-
radouro e fácil de limpar
costura especial que facilita o
livro ficar plano quando aberto
duas fitas marcadoras de seda
impressão e encadernação numa
das melhores gráficas especiali-
zadas do mundo

CARTÃO RESPOSTA COMERCIAL
NÀO É NECESSÁRIO SELAR

O SELO SERÁ PAGO POR:

EDITORA CIDADE CULTURAL LTDA.

20299 RIO DE JANEIRO RJ

EDITORA CIDADE CULTURAL LTDA.
Av. Brasil, 500, 7o andar — São Cristóvão
CEP 20949 Rio de Janeiro, RJ Tel. (021) 580-3299

Com uma
tesoura corte
as pontas
das folhas de
uma alcachofra e
esfregue as
bordas
cortadas com
limão.

Outros volumes a seguir incluirão

Num molho
para
camarões use
as cascas e

" caudas,
moendo-as
num
liqüidificador
com o caldo
do refogado.

VALE PARA EXAME GRATUITO Ume.

COZINHAR MELHOR LIVROS

SIM, queiram aceitar o meu pedido do livro BOLOS E TORTAS. Pagarei por este livro

o preço de CzS 69^ 00 (tudo incluído) na contra-entrega. e continuarei recebendo os demais

volumes da coleção COZINHAR MELHOR à razão de um volume a cada dois meses,

aproximadamente. Poderei cancelar esta assinatura a qualquer momento, bastando notificá-

los com 30 dias de antecedência. Se devolver o primeiro volume, dentro de 10 dias. serei

totalmente e imediatamente reembolsado da quantia paga e terei a minha assinatura

cancelada. Oferta válida até 31/12/1987. Validade

si-ate.

CIDADE

(X i.TOKAi- J



n q 
:T§4 DEPOSITO 

|' he 
MEMS E MODA MHMA_

NOVO MURO . 
S

CARAM1NGUA Metais,

A maior variedade nacional em desidratados. revestimentos ceramicos de .......deczs295,ooporczs206,00

wXPe come com . atendtaento mals m categoria. ' B338===== tSgffggBS
simpatico da Cidade. Pagamento em 3 vezes 2 deCZ$329,00porCZ$230,00

spm iurOS „ Biquinl 18084  ...deCZ$489,00porCZS2934O* 
rrkrr™ R. Barao de Ipanema, 76 • Lopa 3 soutien7842i ,*~Z. deczs299,00porczs 179,00

I Tels: (021) 256-8958 e 257-3340 WfiWfflfSBffiBfl

fflflRIA PlUOUSTPi /TUDIU/ ' /#- wyapw rvrlucivmAnrATEN^AO, EMPRESAS! 1 Iff#' W-fl 
' 
/H EXCLUSIVIDADk

INVISTA AS SUAS FERIAS NA CARREIRA DE CURSO DE relates INTERPES- % _ ¦Lt —s/flSSSI
MANEQUIM/MODEIO! SOAIS para Secretaries, Gerentes, Recep- * 1" 1 SoutKIl ExdusivO Lycra LisO

cionistas e todos que lidam com o publico S j , ^ 
'J® / de CZS 80,00 por CZS 50,00

Curio intensivo com diploma registrado ^ 
< 
JH| em geral. f "tlfe J HBSg Pnlrinha exclusiva algodao e renda

peio Secretaria de Educaqoo e Sindicato Sociodrama, Exercicios dinamicos sobf* f | X:f '?>, Hfaffijl de CZS 35,00 por CZS 23,00
dos Arlistas. B; 3 IblS Descoberta Pessoal, Motivaqao e Vivencia, IK. / \ ^JfEO HHH Meia Tri-Fiil 3/4
DURACAO 03 meses Relacionamentos, Conflitos x EquHibno, ! , VfY Egf./ \ HH de CZS 80,00 por CZS 60,00
DIAS: de 2° a 6a feira Comporfamentos, Harmoma em eq| pe, y? i -L. w: -4-/ |HH 2 Soutien Triumph Fetiche SB
HORARIOS: dos 9:00 6j 11:00h A B.lezW®" Mundo!^'a Vida Moderna. " M | Jf ? H6 de CZS 500,00 por CZS 401,00
dos I7:00h OS I9:00h WnVKBmi^ ' Horario )8:30h 6s 20:30h SfJI j M »' j -fl| Cinta Liga Jean Fabian
INiCIO: 16/11/87 Dial: de 2° a 6" feira j M E de CZS 380,00 por CZS 300,00
j._i_- fiiAo-sa  Rua do Russel, 632/3° anaar Dura^ao: 02 iemanas I S*. I i i I ^Hgn Catcinha Exdusiva em Algodao

. one 7979 Bamal' 1009 iNiciO: 07/12/87 'Jgf j ::JB de CZ$ 60,00 por CZ$ 40,00
informo^oes: Tel. 205-/2/-/ Karnai. iu^v- a I ^g, j V< i |H»| Meia calp. SUPRANIL

/ /aj - liL \\ \ ' iBMB de CZ$ 95,00 por CZ$ 75,00
- -  m-: \ mKfX- \I I ''BBB 3 Sooden Exdusivo Lycra Canetado

* ' W —. ^ Aj^fL p. 0% wkw W; I 
'* y>HHI de CZ$ 80,00 por CZ$ 50,00

1 l l SCOtCnaara W§ % I ! HH cakinha em Lycra e Renda

S^T^T' 

1 g|WIWI "5JW Jf 1 I de CZ$ 30,00 por CZ$ 25,00
^U. ¦ A . .iiAkirUAQ vm 1 3 I V 2 Meia calsa 3/4 CRUZEIRO

ANTI-MANCHAS W^* * • de CZ$ 95,00 por CZ$ 75,00
J JhOm a CASA FRAM com »rodi?oo de 35 onos f ' 

JHHB"*r?r+ em lidar com estofados, ha mo.s de 10 *n*M*!sa&>immm®l3i32Xins^
s r~WOSS anos especial.zou-se na apl,ca<;ao de -X' 'r '

llIM 1 ) impermeabilizontes anti-manchas
CfP SCOTCHGARD Serv.^o de qualidade

¦J^md 
u 

*« 
s« 

» - « - - - 
.

; 
| Solicitenossossa-uiifos deprojetos /re/orinoi. J * 

j 
506 80,00 50-00 »s «m 

^®°3 j

RIO DE JANEIRO-Rua do Catete, 228 Slj. 220 £ / -®' 
.Catete - tel: (021) 205-5345 285-1296 _}¦ 

UPPlPTilC 
®

!lA6PSPSS» 
iFALA cP«W,tR'd 

REVENDEDOR AOTORIZADO

. ^ -w voz, FALA, inibiqao, IPANEMA VALISERE TRI-FILL
IMPROVISO, interpretaqao r. vise, de Piraja, 550 Subsolo 117 

MQRISCo MARCYN

m|m|BKTBflH 
0 

Executivos(as) e Empresas. CENTRO DU LOREN TRIUMPH
IhI 'Mj ConsuHas e cu^°gS5185 R. Senador Dantas, 11/ a/ loja zi/ 

lqlY-POP LUPO

CENTOO delrio DE MULUS
a n FIUAIS: BH, DF, SP, BA e GO. R. Assembleia, 10 Ij. V nBASTOSA CRUZEK0

¦¦¦ II¦ 6 FITAS K7 com apostiias, NTTEROISHOPPING ^105>A ^R0S
M^. $USiy|/p 

IMPOS- ]^ja319-A 

i 
' 

^J? j

DE MILLUS

3 VEZES SEM JUROS OU CARTÃO DE CREDITO

DEPOSITO

DE METAS E MODA ÍOTUM.

MIJFâ ©EIMIO â füÇffi M| M Rffl

Metais, acessonos e

revestimentos cerâmicos de

alta categoria.
de CZS 295,00 por CZS 206,00

.de CZS 256,00 por CZS 179,00
de CZS549.00 por CZS 315,00
de CZS329,00 por CZS 230,00
de CZS489.00 por CZS 29340

..de CZS 299,00 por CZS 179,00

Soutien 78473
Biquíni 18484
Soutien Ombreira 78111
Biquíni 18084

Soutien78421
Biquíni 18464

EXCLUSIVIDADE

Soutien Exdusivo Lycra Liso
de CZS 80,00 por CZS 50,00
Calcinha exdusiva algodão e renda
de CZS 35,00 por CZS 23,00
Meia Tri-FUl 3/4
de CZS 80,00 por CZS 60,00
Soutien Triumph Fetiche SB
de CZS 500,00 por CZS 401,00
Cinta Liga Jean Fabian
de CZS 380,00 por CZS 300,00
Calcinha Exdusiva em Algodão
de CZS 60,00 por CZ$ 40,00
Meia calça SUPRANIL
de CZS 95,00 por CZS 75,00
Soutien Exdusivo Lycra Canelado
de CZS 80,00 por CZS 50,00
Calcinha em Lycra e Renda
de CZS 30,00 por CZS 25,00
Meia Calça 3/4 CRUZEIRO
de CZS 95,00 por CZS 75,00

do Russel, 632/3° andar
-7272 Ramal: 1009.

FALA
VOZ, FALA, INIBIÇAO,

REVENDEDOR AUTORIZADO

VALISÉRE TRI-FILL
M0RISC0 marcyn
DU LOREN TRIUMPH
L0LY-P0P LUP0
DEL RIO DE MILLUS

DRAST0SA CRUZEIRO
hope outros

IPANEMA
R. Vise. de Pirajá, 550 Subsolo 117

CENTRO
R. Senador Dantas, 117 SI loja 217

CENTRO
R. Assembléia, 10 lj. D

NTTÊRÓISHOPPING
Loja 319-A

VOZ, FALA, INIBIÇAO,
IMPROVISO, INTERPRETAÇÃO
e CULTURA GERAL.

Executivos(as) e Empresas.
Consultas e cursos.

MATRIZ RJ (021) 236-5185,
236-5223 o 256-1644
FILIAIS: BH, DF, SP, BA e GO.

6 FITAS K7 com apostilas,
exercícios de: DICÇÃO, IMPÔS-
TAÇÃO e ORATÓRIA.
Valor: CZ$ 6.000,00 19 anos de
experiência, método próprio^
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Um otimo negocio*

I mi iillfWWW'ffl11'"**^^-'BS
., . r^gpSpp#»

J ^Em pleno eixo Rio-Sao Paulo, a apenas 1 hora (decarro pela Rio-Santos)

I do aeroporto Santos Dumont, descubra o Hotel Pierre, cercado de ^^(p\ ^Mrr^

j tranqiiilidade e natureza exuberante, na paradisiaca Ilha de Itacuruga. HOTEL 
^P/<?

Os recem-inaugurados saloes de Conven^oes do Pierre oferecem, pum 
confortavel ^

ambiente 4 estrelas, o mais completo e moderno equipamento audiovisual jg„d^*»

(inclusive tradu^ao simultanea em duas linguas), operador proprio e salas Jgc, ^ H. ^
de apoio. ? ? ? ?

| ENTRE NO CLIMA. FALAR DE NEGOCIOS NO PIERRE E SEMPRE UM OTIMO NEGOCIO.

Tels.: (021) 788-1560/788-1016/788-1406

i i i • - . _ 1L« J« LntAtr r*om pnnvpnrnpc nrppnrha p mandp este cutjom Dara o Hotel Pierre.

Ss|gfgm

HOTEL

Ficar ilhado* 
#

I ótimo negócio

Em pleno eixo Rio-São Paulo, a apenas 1 hora (de carro pela Rio-Santos)

do aeroporto Santos Dumont, descubra o Hotel Pierre, cercado de

tranqüilidade e natureza exuberante, na paradisíaca Ilha de Itacuruçá.

Os recém-inaugurados salões de Convenções do Pierre oferecem, pum 
confortável

ambiente 4 estrelas, o mais completo e moderno equipamento audiovisual

(inclusive tradução simultânea em duas línguas), operador próprio e salas

de apoio.

ENTRE NO CLIMA. FALAR DE NEGÓCIOS NO PIERRE É SEMPRE UM ÓTIMO NEGÓCIO.

Tels.: (021) 788-1560/788-1016/788-1406

Se dentro da sua empresa, você tem poder de decisão na escolha de hotéis para convenções, preencha e mande este cupom para o Hotel Pierre.

viê «ri Sldõ(a) para um fim de semana „o Pierre, com acompanhante, para conhecer de peno todas as nossas tnstalaçoes.

X1  Cargo: 
Nome: ,

 Telerone: 
Empresa: 

GL] Hóteis Ltda., Praia da Bica s/n? - Ilha de Itacuruçá - Coroa Grande - RJ - CEP 23860
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LYCRA

LYCRA

LYCRA

LYCRA

LYCRA

LYCRA

LISA

ESTAMPADA

« LISTRADA

® CANELADA

CIRRÊ

.CARTAS

Mite
Tecidos de Alta Qualidade

Distribuidor 
Exclusivo

«kwiwjs»

Rua Senhor dos Passos, 166

S 224-0085 231-0106

Rio de Janeiro

LYCRA

LYCRA

I 
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Marlenistas polemizam nas cartas: a cantora deve gravar ou não a canção Cocaína?

MARLENE X COCAÍNA
Contestando a carta do leitor Dou-

glas Bittencourt Coelho, acho válido a
cantora Marlene gravar a canção Cocai-
na. Não se trata de fazer a apologia da
droga, e sim de resgatar uma música da
década de 20, com letra atualíssima.
Assim como Gabeira pediu a discrimi-
nalização da maconha. Marlene, ao gra-
var a referida música, estará trazendo a
luz do debate um tema tão controverti-
do. Fábio Ferreira, Rio de Janeiro, RJ.

A CONTINUIDADE PIROU
O que pira uma continuísta brasilei-

ra além de copos & cigarros, cores &
roupas, atores "temperamentais". dire-
tores "geniais", montadores "criati-

vos", crise na Embra, cabelos & bar-
bas? Outubro-25, descobri em Domin-

go uma novidade — publicação de notas
equivocadas. "Rádio Pirata íoi rodado
no fullgás fevereiro de 87, passando por
problemas típicos do cinema brasilei-
ro—grana curta, conciliação difícil de
horário dos atores que também fazem
TV e um prazo apertado para se filmar
o Jaime Periard com a barba em conti-
nuidade antes que Brega & Chique a
tosasse (desse filme-novela, eu já vi a
versão 85 — era José Wilker em Capa
Preta x Roque Santeiro). Só uma se-

qüência 
"barbada" ficou pendente por

dois meses, mas a continuidade foi salva

por alguns implantes capilares. Quem
descobrir que seqüência é essa. ganha
um disco e uma camiseta!

Outras seqüências foram rodadas
com Jaime Periard glabro, inclusive um

flashback dele com a filha e a ex-
mulher. Qual não foi a minha surpresa.
Joaquim Ferreira dos Santos, que você
tenha encarado tal seqüência montada
como uma descontinuidade!... Real-
mente, no Domingo-25. a continuidade

pirou. Cá entre nós, ainda bem que eu
não sou adepta de Mestre Zu pra andar
com lata de tinta por aí. Tereza Andréa
(continuísta de Rádio Pirata), Rio de
Janeiro, RJ

Resposta:
É caro (CZS 70). mas qualquer um

pode confirmar no cinema da esquina:

Rádio Pirata tem um ator de barba que
diz vou ali e quando chega ali, minutos
depois, está sem a dita. Problemas na

produção do filme provocaram a gafe, I

que não foi corrigida na edição. Só.
Deixem o flash-back em paz. O cinema
brasileiro merecia polêmica melhor.
Joaquim Ferreira dos Santos.

VIVA MAUÁ

Pela presente, a AMAR-MAUÁ —

Associação de Moradores e Amigos da
Região de Mauá, apresenta seus
cumprimentos e, sobretudo, agradeci-
mentos à direção da revista Domingo.
em especial ao jornalista Cláudio Fi-

gueiredl e ao fotógrafo Henrique
Viard, pelo brilhante trabalho jornalís-
tico realizado na sua edição de 13 de
setembro.

A matéria, sem dúvida, pelo seu
conteúdo, contribui em muito na luta

preservacionista dos nossos patrimônios
culturais. E onde a AMAR-MAUÁ
tem. através de vários movimentos eco-
lógicos, sua maior preocupação e traba-
lho. Luiz Carlos Alves, presidente da
AMAR-MA UÁ. Visconde de Maná. Re-

sen de. RJ

SUGESTÕES
Na onda da tragédia de Goiânia,

vale falar mais uma vez sobre as usinas
de Angra e mostrar, com realidade, de

que maneira estamos expostos e prote-
gidos dessas vizinhas não tão desejadas.
Vale também uma matéria com Walter
Clark que volta à cena como o boss de

uma emissora evangelista. Pode ser in-

teressante saber com o Hubert. aquele
rapaz do Planeta, sobre o Wanderlevson
Show, sua incursão pela telinha. Na rua
vocês poderiam perguntar às pessoas
que personalidades hoje melhor encar-
nam o espírito carioca e formar um

ranking. Também na rua, seria bom

levantar os lugares onde o pessoal se
diverte, come e bebe na dureza dos

tempos atuais. Por fim. meus parabéns
ao Veríssimo, ao Tuttv Vasques, ao
Miguel Paiva e ao Apicius. Vida longa

para Domingo. George A. de Araújo,
Rio de Janeiro, RJ.
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Vendas para todo Brasil
Tel. (021) 252-6391

IPANEMA: Teixeira de Melo. 53 (em frente à Pça
General Osório) Tel. 227-9905
BOTAFOGO: Vise. de Ouro Preto. 5 — (esquina do
Opera) Tel.. 552-3545
FLAMENGO: Senador Vergueiro. 177 — ( 100 m do
Metrô) Tel. 552-6999
CENTRO: Beneditinos. 10 — (perto da Praça Mauá)
Tel. 253-5849
CENTRO: Carioca. 59 — (entre o Bar Luiz e a Praça

Tiradentes) Tel 240-2969
TIJUCA: Rua Santo Afonso. 413 — Lj D esq. com Rua
Gen Roca (em frente ao Bob s Te' 248-2995
MADUREIRA: Ést do Portela. 99 — Lo]a 147 Ed Poio
I — Tel : 359-6944
NORTESHOPPING: Av. Suburbana 5474 — 2 3 se
Lj. 1215 (em frente ao Carrefoun — Te! 593-6223
MÉIER: Dias da Cruz. 111 — esq. com Hermengarda;
— Tel 592-1067

Crédito fácil em 7 vezes, sem fiador. Basta comprovante de renda e de residência.

0 melhor do Citizen

¦¦na Fotomania

É tradição da Fotomania investir
no melhor. Por isso, a Fotomania es-
tá oferecendo a mais sofisticada linha
de relógios Citizen, produzidos com
bom gosto e alta tecnologia.

São 8 modelos de diferentes tama-
nhos e com funções específicas, adap-
tadas a sua necessidade.

Não perca tempo. Vá a uma filial
Fotomania e mergulhe de cabeça nes-
ta promoção.

FOTOMANIA, a hora e o lugar
certo para um bom negócio.

Brascií. Quartz. Calendário. A
prova Wágua. Com números lu
minosos. Pulseira emborracha-
da. Em fundo branco ou preto.

Cz$ 2.649,00 ©CITIZEN BREVE: 
RIO SUL — 2' piso

Ana dig. análogo digital.
Com 2 alarmes com programa¦
ções independentes. Quartz. Cro-
nômetro! Timer. Chime. Com
números luminosos. Pulseira
emborrachada.
Resistente a 100 metros.

Cz$ 7.880,00

Relógio Quartz. Com calenda-
rio Portuguès-Inglês. Números
luminosos. •Pulseira emborra-
chada. Resistente a 200 metros.

Cz$ 8.445,00

Cronógrafo alarme, quartz.
Com alarme programável. Cro-
nômetro Timer. Chime (Bip
marcador de horas). Pulseira de
aço.

Cz$ 10.151,00

Cronógrafo Alarme. A prova
dágua. Quartz. alarme progra-
mável.
Cronômetro. Timer. Chime. Xas
cores prata e ouro.

Cz$ 10.151,00

Aqualand. Quartz. Projetado
exclusivamente para mergu-
lho.
Além das funções normais de
um relógio, marca, através do
profundimetro: profundidade,
tempo de mergulho e apresenta
ainda, alarme para tempo de
mergulho. Resistente a 200 me-
tros. Pulseira emborrachada.

Cz$19.900,00

Combo. Análogo digital. Com
calendário. Alarme. Chime. Cro-
nômetro. Marca segundos e dêei-
mos de segundos. Ideal para
mergulho. Resistente a 100 me-
tros. Números luminosos.
Pulseira emborrachada.

Wind Velocid. Produzido es-
peeialmente para a prática
de Wind Surf.
A prova d água. Digital. 2 ti-
mes programáveis. Cronômetro.
Marca segundos e décimos de se-
"lindo. Pulseira emborrachada.

Cz$ 6.292,00Cz$ 6.331,00
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EM NOVEMBRO, DESCONTOS DE ATE 50%.
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j °e. 8.17ftnn L°r- ^700.00

wli Gelli f

Wg0&S

13.200,00
17.100,00
13.200,00
12.400,00
16.000,00

nwimnwjn)

A EQUIPE
GELLI DE

DECORADORES
TEM UM PROJETO

ESPECIAL
MRA SUA CASA.

^^^^^^^TTarnedmdo

31s&-
00 ^° e oqo.00 (cada)

íP»M=: e,3'"gares,

4 GeÊ dá um

de Papai Noei

paravotê

decorar

sua (ma.

SupeiCelli: Av. Brasil. 12.025 - Tel.: 270-1322
Copacabana: Barata RiDeiro, 814 - Tels.: 255-9629 e 235-7014

Av. Copacabana. 1.032 - Tels.: 521-3341 e 521-0740
Rio Sul: 2o Pavimento - Tel.: 295-6691
Bana: CasaShopping - Tels.: 325-1431 e 325-1265
Niterói: Gavião Peixoto. 115 - Tels.: 711-4281 e 711-6806
Petrópolis: Magazin Gelli - Tel.: 42-0775

Central de
atendimento Gelli.
Ligue já pana

260-8294, inclusive aos sábados
e domingos, das 8 às 17 h; ou
para qualquer uma das lojas Gelli.

O móvel bem bolado

Sofá Conforto
Sofá Conforto
Sofá Argus
Sofá Gôndola
Sofá Gôndola

E mais:

lugares tec. rústico -
lugares tec. rústico -

2 lug. tec. rústico
lug. tec. bege
lug. tec. bege

Poltrona chinesa mogno natural
ou castanho

26.426,00 por
34.164,00 por
15.987,00 por
16.790,00 por
21.827,00 por

10.220,00 por 6.900,00

iOS

-0**1*00 
Z;*£%1

Ganhe um lindo

chaveiro personalizado^

banhado a ouro 24 K,

nas compras acima

de Cz$ 30.000,00

Aumente a vida

dos seus estofados
Solicite informações sobre o

Scotchgard ~ em qualquer uma das lojas
Gelli. A proteção do seu estofado
contra as manchas e sujeiras do

dia-a-dia.

M



Poster
De ate: 990, Por: 780,

, j |i Luminiria
Xicara cada) ^

^^j^Escrivaninha j 
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Pep/mesa (cada) ^ j^. ^il ij 
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Natal casa com presente.

Presente casa com decoraqao.

Decoragao casa com Habitat.

Habitat casa com bom-gosto

e bo lis

Xícara café (cada)
De: 101, Por: 85,

Escrivaninha
8.970, Por: 6.700,

Estante baixa
De: 4.940, Por: 3.900,Forma c/tampa

De: 337, Por: 2(55,

Sofá cama*
De: 10.730, POr: 7.600,

Jogo porta-cop&a
De: 173, Por: 135,

~^mm

Tripé (cada)
De: 1.200, Por: 950,

Natal casa com presente.

Presente casa com decoração¦ ¦iiiw  ¦ .^.... .,.^»^.».'«uMCT-m.»~»«^.»-™a^»«»^-*-^snw^rcggx3M
Decoração casa com Habitat.

Habitat casa com bom-gosto

e bons preços.

ÍataI Casa Com Hadítat®

Rio Sul: Térreo - Tel.: 541-0545 — Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 23 - Ttel: 259-0649 —
Barra: Est. da Barra da Tijuca, 1636 (Itanhangá Center) - Tel.: 399-3360 —

orteShopping: 2? piso - Ttel.: 593-7123 — Tijuca: R. Conde de Bonfim, 208-B - Ttel.: 234-5125.

Validade de 9 a 14/11 ou até término do estoque.

Cad. diretor
De: 1.700, Por: 1.100,

Luminária
De: 1.090, Por: 970,

1., Cad. dobrável
% De: 1.010, Por: 800,

¦ Poltrona
J De: 4.500," Por: 3.680,

Pé p/mesa (cada)
De: 650, Por: 550,

'Sofá cama em espuma maciça Vuican revestido em lona.

Pôster
De até: 990, Por: 780,



f Cl T 1# T H • Show Room CASA SHOPPING: Bloco E — Loja E Tels.: 325-4671 - 325-3830

kJJ®• Show Room Fabrica: R. Teixeira de Azevedo, 86. Tel.: 594-5389 — 289-7844
• Show Room Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 232. Tels.: 248-9792 — 264-4548

fyiOVEiS PLANEJADOS • Show Room Copa: Av. N. S. de Copacabana, 79. Tels.: 295-3693 — 542-0893

COZINHAS«ARMARIOS«ESTANTES

Vap. <te^esCV

Show Room CASA SHOPPING: Bloco E - Loja E Tels.: 325-4671

Show Room Fábrica: R. Teixeira de Azevedo, 86. Tel.: 594-5389
Show Room Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 232. Tels.: 248-9792

Show Room Copa: Av. N. S. de Copacabana, 79. Tels.: 295-3693MÓVEIS PLANEJADOS

COZINHAS* ARMÁRIOS* ESTANTES
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DISPONÍVEL TAMBÉM 3 LUGARES,

SOFÁ 2 LUGARES
NHA moderna, korino

EM DIVERSAS CORES.

SOFÁ 2 LUGARES
design italiano, qualidade

e ACABAMENTO em korino
DIVERSAS CORES.

POLTRONA DECORATIVA
MOGNO C/POLIURETANO,

ESTOFADA ACENTO E ENCOSTO.

E^3v!

POLTRONA DECORATIVA
MOGNO C/POLIURETANO,

ESTOFADA ACENTO E ENCOSTO.

J.650,00
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CANTO + 3 —KOWNO - -x
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SOFÁ DE CANTO DO

tamanho 
do

SEU ORÇAMENTO

KORINO - 4 X
5 UJGARES = 2 +

5 UJGARES

6 UJGARES = 2 +

TECIDO
6 UJGARES = 2 +

P^SÕN^

«KÇO^

RUA CONDE DE BONFIM, 475/485 - TEL. 208-4946 - TIJUCÂ RJ. (SÁBADO ATÉ AS 18 hs)

• ROD. WASHINGTON LUIZ. 4445 KM. 4.5 - TEL. 771-3775 - DUOUE DE CAXIAS - RI.

VOCE TEM UM ENCONTRO MARCADO

COM A DECOR. NÃO CHEGUE

ATRASADO?

SALA DE JANTAR
EM MOGNO RESINADO C/TAMPO

DE CRISTAL FUMÊ.
COLUNAS DE RESINA NA

BASE E BUFFET.
• LANÇAMENTO 88.

¦»
S•»
S

4

SALA DEJANTAR
EM MOGNO RESINADO C/TAMPO

DE CRISTAL FUME.
COUJNAS DE RESINA NA

BASE E BUFFET.
• LANCAMENTO 88.
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Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 386-A Tel.: 239-6098 Fdbrica: Show Room

Bam: CasaShopplng, Lojas B/C/D Tel, 325-6677 « I
Tijuca: Conde de Bonfim, 10 Lojas A/B Tel.: 284-9705 Tel.: (021)233-1671

J

PRECOS TTHVT PBOMOCAO PARA O MES DE NOVjanlBRO -B

Rua Gtoias, 590 — Piedade. Tels.: 289-8649 e 594-2967 W

PROMOÇÃO

GABINETES LS

0.60 Cz$ 2.850,00
0.80 Cz$ 3.850,00
1.00 Cz$ 4.850.00
1.20 Cz$ 4.950,00

Arredamento

ra também na Tijuca!

Promovo ;: . Já
.13218,

!Dm cario

I banheiros 6- cozinhas
Fábrica: Show Room

Cenfro do Cidade Rua Bento Ribeiro, 66
(Entre o Min. da Guerra e Central do Brasil) RJ

Tel.: (021)233-1671

Leblon: Av. Ataulfo de Paiva, 386-A Tel.: 239-6098

Barra: CasaShopping, Lojas B/C/D Tel.: 325-6677

Tijuca: Conde de Bonfim, 10 Lojas A/B Tel.: 284-9705

Acompanhe a construção de seus
móveis direto em nossa fábrica. Você
constatará a excelência da matéria
prima utilizada.

Salas de Jantar, Dormitórios, Estantes
etc.. Com acabamento em Poliuretano
ou Poliester e Laca.

Nossa fabricação própria nos permite
oferecer as melhores condições e
preços excepcionais. Venha conferir!

Conheça outros modelos

I Em 3 pagamentos sem juros

* ^ *- 
j 'j P [JJJ "V'*^^IU_< 3^ ?T^*1 ''
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CARLO
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Mais cedo ou mais tarde,

quase todo mundo se sente só.

Talvez você se sinta assim também.

As razões são as mais diferentes.
Alguém querido que se foi.

As crianças que cresceram e

abandonaram o ninho. Um velho

amigo que se muda para longe.

Uma doença. Ou até mesmo as

pressões do dia-a-dia que se

tornam insuportáveis.
Por mais só que você se sinta,
lembre-se de que você nunca está

sozinho. Você tem um Amigo

com quem pode sempre contar.

Na Bíblia, Deus prometeu: 
"Não

te deixarei, nem te abandonarei".*

Ele lhe oferece Sua companhia e

Seu amor. E você pode desfrutar

a Sua amizade e proximidade no

seu dia-a-dia.
A Bíblia diz: "Aproximai-vos de

Deus e Ele se aproximará de
vós".**
"Força 

para Viver" - Seu,

GRATUITAMENTE.

Um livro intitulado Força para
Viver foi recentemente publicado.

* Hebreus 13:5 (Bíblia Sagrada - Edições Paulinas)
*| Tiago 4:8 (Bíblia Sagrada - Edições Paulinas)

Ele pode lhe mostrar como

encontrar uma imbatível
coragem, além de orientação e

força interior para enfrentar os

problemas que todos nós

encontramos no dia-a-dia.
E, o que é melhor, ele indicará o

caminho da mais feliz experiência

que um ser humano pode ter:
uma relação pessoal com Deus.

Para receber GRÁTIS o seu exemplar de Força para Viver, envie o cartão abaixo:

Sim, favor enviar

GRATUITAMENTE meu

exemplar de

"FORÇA 
PARA VIVER",

Fica claro que isso não implica nenhum risco ou

obrigação de minha parte. Ninguém telefonará ou irá

à minha casa. Meu nome não será usado para outro

propósito em hipótese alguma. Força para Viver será meu absolu-
tamente GRÁTIS, sem nenhum compromisso. Não temos
representantes nem cobradores.

NOME.

ENDEREÇO

CIDADE/ESTADO
Um Serviço de Divulgação da Fundação Arthur S. DeMoss.

Não solicitamos nem aceitamos contribuições.

¦



Este livro

pode 
mudar

a sua vida

Be é seu,

GRÁTIS.

Uma relação pessoal com Deus é a experiência mais

bonita que um ser humano pode tei\ E, com esse

livro você descobrirá o caminho. Nós enviaremos um

exemplar GRÁTIS para você. Ninguém o visitara nem

tentará lhe \|nde| nada por correspondência

ou por telefone. Nenhuma contribuição será solicitada

ou aceita.

Para receber GRATUITAMENTE o seu exemplar de 
"Força 

para Viver".

ISR - 40-0728/87

UP - Ag. Central

DR/SÃO PAULO

CARTÃO-RESPOSTA COMERCIAL

Não é necessário selar

O selo será pago por

FORÇA PARA VIVER

01098- São Paulo - SP

Em São Paulo

ligue:

832-7077.

De outras

localidades

ligue GRÁTIS:

(011) 800-7077.

<Ou remeta o cartão

ao lado hoje mesmo.

E

.
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ambiente de estar
No Jimdo e perto da cozinha, onde era a sala de estar, foi colocada a nova sala de

jantar. As cores das paredes e estofados realçaram os móveis brasileiros
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DISQUE-VOGUE peça a visita de nosso projetista, orçamentos sem compromisso.
UMA EMPRESA DO GRUPO

iii* móveis práticos
Buenos Aires, 85. Tel.: 222-2134 V.ISABEL - Pereira Nunes, 395. Tels.: 228-1992/254-5637

Conde de Bonfim, 80-B. Tels.: 234-4788/234-5775 LEBLON - Ataúlfo de Paiva, 19-F. Tel.: 239-5195
Casa(¦ shopping Tels.: 325-9837/325-8588 LEBLON - Ataúlfo de Paiva, 80-B. Tels.: 259-8397/259-05451

COPA - Barata Ribeiro, 194-J. Tels.: 542-2698/541-8447/295-5644

Süp&tkidw

JORNAL DO BRASIL

Casais Decoracáo

Rio de Domingo, 8 de novembro de 1987

As contas de uma reforma

Não é preciso muito dinheiro, nem grandes
obras, para mudar radicalmente o visual da decoração

Patrícia Mayer

SE 

rcdecorar a casa cm tempos dc orçamento
apertado parece loucura, é bom saber que
existem formas de dar um visual novo aos
ambientes que não exigem gastos dispendio-

sos. nem obras trabalhosas. Uma realocação dos mó-
veis. a renovação da pintura, um toque de cor, a
disposição estratégica da iluminação c até a rcarruma-
ção dos quadros e tapetes dão cara nova a qualquer
ambiente, sem incomodar o bolso e a vida dos mora-
dores.

Quem garante são as arquitetas Laura Simões e
Márcia Souza Campos, com as mudanças que fizeram
nas salas de um apartamento em Ipanema e numa casa
na Urca. Autoras do projeto de uma praia na última
exposição de decoração e arquitetura no Shopping da
Gávea — estande que causou polêmica —, Laura e
Márcia foram chamadas para rearrumar a sala do
apartamento de um casal e duas filhas, sem gastar
muito, nem impedir que todos continuassem em casa."Era sala de visitas, mas seria também a sala de
estar da família, um espaço onde estivesse o som,
telefone, livros, sofá confortável para deitar. E, como
recebem muito, tinha que ter charme e bastante lugar

para sentar" — explica Laura. Com 48 m:, a sala ficou
pronta em um mês, oferecendo 30 lugares para sentar e
os itens exigidos pela família. O gasto total foi CZS 335
mil 947.

Na Urca, Laura e Márcia se defrontaram com um
casamento de segundas núpeias e enorme quantidade
de filhos de ambos casamentos anteriores. Ao mesmo
tempo, o casal colecionava móveis antigos brasileiros,
pratas c tapetes. A sala não era grande e tinha o difícil
formato dc um corredor e precisava ficar leve (apesar
dos móveis de jacarandá), confortável e acolhedora."A solução para alegrar o ambiente foi a cor, além da
rearrumação dos móveis. Não foi colocado nenhum
móvel novo, mas a mudança foi geral", conta a
arquiteta.

Onde era sala dc juntar, tornou-se sala de estar. A
salinha de tv passou a ser a sala dc jantar e onde era
estar, foi criado mais um ambiente. Isolada no fundo da
sala, a sala de jantar ficou em frente à cozinha."O amarelo foi usado para colorir e valorizar o
móvel brasileiro", revela Laura. "E usamos o amarelo
e azul nas almofadas sobre o sofá, em estampado
esmaecido, para outro toque de cor." O custo total foi
de CZS 401 mil 295. As arquitetas atendem pelo
telefone 239-2865.

Os gastos do novo visual, item por item

A reforma na Urca A reforma em Ipanema

Passadeira para escada CZS 18.960
Pintura de paredes, teto, esqua-
dria, portas, alizares e rodapé

CZS 100.000
Ponto de luz no teto, novas
tomadas  CZS 6.000
Fazer estante de seis prateleiras
com divisões para discos, fitas
dc som e de vídeo, chumbada
na parede e pintada  CZS46.000
Duas cortinas rolô pintadas  CZ$ 22.237
Lustrar os móveis  CZS 14.000
Reestofar um sofá de três juga-
res, duas poltronas, uma almo-
fada de assento para cadeira
antiga, um sofá de dois lugares,
duas cadeiras de estilo, seis al-
mofadas decorativas e oito al-
mofadas para assento de cadei-
ras de sala de jantar com tecido
TDS  CZS 174.598
Base em granito cinza andori-
nha para mesa de frente do sofá
aproveitando o cristal existen-
te  CZS 19.500.

Lavar e secar o carpete no
local  CZS 2.400
Pintura de paredes e teto: de-
molição de parede divisória
entre sala de estar e jantar:
construção de meia parede  CZS 75.000
Limpeza e conserto no local
dasesquadrias  CZS 7.400
Mudanças de um ponto de
telefone e colocação de duas
luminárias compradas na
LightStop  CZS 4.000
Fazer estante com seis prate-
leiras chumbada na parede e
pintada na cor da parede
(marfim)  CZS 56.00
transformação de 12 cortinas
de rolo em madeira natural
em painel e pintura
Reestofar dois sofás de três CZS 19.000
lugares, um de dois lugares e
fazer um pufe, almofadas,
duas poltronas sem braços e
duas cúpulas para as luminá-
rias de mesa com tecidos da
Casa Fortaleza e da Art Teci-
dos  CZS 141.623
Um blindez com moldura de
pinho de riga  CZS 28.700

Total  CZS 401.295 CZS 335.947

No apartamento de Ipanema, uma estante foi feita para a parede de fundo,
com um amplo pufe unindo dois ambientes onde 30 pessoas podem se

sentar. Meia parede e blindex fixo separam as salas de estar e de jantar

s

a

Passadeira para cscada  CZS 18.960
Pintura de paredes, teto, esqua-
dria, portas, alizares e rodape

 CZS 100.000
Ponto de luz no teto, novas
tomadas  CZS 6.000
Fazer estante de seis prateleiras
com divisoes para discos, fitas
dc som e de video, chumbada
na parede e pintada  CZS46.000
Duas cortinas rolo pintadas  CZS 22.237
Lustrar os moveis  CZS 14.000
Reestofar um sofa de tres luga-
res, duas poltronas, uma almo-
fada de assento para cadcira
antiga, um sofa de dois lugares,
duas cadeiras de estilo, scis al-
mofadas decorativas e oito al-
mofadas para assento de cadei¬
ras de sala de jantar com tecido
TDS  CZS 174.598
Base em granito cinza andori-
nha para mesa de frente do sofa
aproveitando o cristal existen-
te  CZS 19.500.

Total  CZS 401.295
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S!^ PolidoroJM, em^Sogo^ O esp'aqo e mfninw, mas e pofsiwl encontrar de tudo par all: de abajures a lustres, de po7celana ate sapatos! .]

Antonio Teixeira , J°s6 Roberto Serra

Cuidados M' ,Uma 
boa casa

acabamcom §j|: 

A 
uniao

os ratos fp de 

"¦*

' 
armdrios - de maptimentos... —"" -, •^'* Ijiis FelipeCoelhodeSouza '

preparou, para quem corre 0 riscoj uma Tf 
'W^s^a. JK*> 

1 qoes pre-cstabelecidas de maieriais^ ¦"¦'¦"'«¦,¦¦„...
serie de^conselhos^ utcis^^--— ses foreni ^ 

^ 

^ 

cores, .^estilw^-ou. •.

^ dores; 

' 

il^P raj! '*",v com ratos. e com ela se relaciona atravds de , espagos
se for necessdrio guardar madeiras, l$9|r ^HKjr1* -« Senao.o suas portas e janelas, com personali- —vazios

tijolos e telhas em casa e preciso arru- SB§1 * 1" • ^ J dade Pr?P™<sem s? sub°rdinar 45 Para
mar esse material em estrados com no W , "S^JL* apeZar imposiSoes do mundo externa j circulagaomar esse material cm csirauus cum nu para 0 Uma boa casa tcm vida propria,mi'nimo 30 centimetres de altura; {£#%&1U veneno vibra. Seus matcriais e revestimen- tences, mas conter vazios que per- Uma boa casa e cjara e aberta,

nao deixar objetos encostados nas tos sao aconchegantes e bonitos, mitani que se circule sem atropelos, possibilita o controle da luz. mos-
paredes, nem galhos no telhado, para • usar como raticidas os do tipo anti- A Insetisan garante que, se esses porem discretos, para nao se torna- fazendo com que os moradores se trando cores e texturas, com espa-
dificu'tar o acesso; coagulante que podem ser encontrados cuidados sTplSt^raTrmS qVS 

^UmSoa'cS^ 
ser eficien- pro-guardar os alimentos em vasilhames em po nas lojas especializadas ou atnda parecerao rapidamente. A empresa co- ambientes fiquem na penumbra te, bem equipada e dimensionada porciona momentos de extremo

de vidro ou metal; iscas envenenadas. 0 raticida deste tipo bra um mfnimo de CZ$ 1 mil 200 por quando se deseja ou ativos e ilumi- para auxiliar nas tarefas do cotidia- prazer.
usar iscas de pao, queijo ou banana deve ser guardado numa caixa de sapa- cada dedetiza?ao e costuma colocar sa- nados quando preciso for. no. Permitir que p som percorra seu Uma boa casa vive, tern memo-

nas ratoeiras de guilhotina, que dao tos fechada, com abertura nas extremi- quinhos granulados com tres tipos de Uma boa casa nao tern excessos. interior de forma m'tidae com inten- ria e faz parte da cultura de um
bom resultado se forem colocadas em dades, fora do alcance de criangas iscas quando o cliente mora numa casa. Deve abrigar o mobilidrio e.os per- sidade equilibrada. povo.

pontos estrategicos da casa; animais domesticos. (L.R.) L_ ———— —
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Brecho tem

preços 
de

antigamente

O espaço é mínimo, mas é possível encontrar de tudo por ali: de abajures a lustres, de porcelana até sapatos!

mxg?

Yara
Pimentel
era
professora,
mas
sempre
gostou de
mexer com
coisas
velhas —
por isso
abriu um
brechó

No
aparelho
japonês de
chá,
pode-se ver
uma
gueixa no
fundo de
cada peça

José Roberto SerraAntônio Teixeira
Uma boa casa

Cuidados

acabam com

os ratos

A união

de dois

mundosV ^ apéis picados, barulho no for-
| | ii Jr ro, roeduras nas portas ou nos
' 

JL armários de mantimentos...
Mau sinal. Quem mora numa" 

casa, quando começa a ouvir tais baru-
lhos ou descobrir vestígios, já sabe: tem

f rato por ali. Como fazer para eliminá-
los de vez? A Insetisan é especialista e
preparou, para quem corre o risco, uma
série de conselhos úteis — se forem
seguidos, dispensam a dedetização e
tornam a casa imune aos roedores:

recolher o lixo e, caso não haja coleta
urbana, enterrá-lo diariamente;

não deixar restos de construção, li-
xos, galhos, troncos, amontoados, por-

, que podem servir de abrigo aos roe-
< dores;

se for necessário guardar madeiras,
tijolos e telhas em casa é preciso arru-
mar esse material em estrados com no
mínimo 30 centímetros de altura;

não deixar objetos encostados nas
paredes, nem galhos no telhado, para
dificultar o acesso;

guardar os alimentos em vasilhames
de vidro ou metal;

usar iscas de pão, queijo ou banana
nas ratoeiras de guilhotina, que dão
bom resultado se forem colocadas em
pontos estratégicos da casa;

Luiz Felipe Coelho de Souza

HJ" T ma boa casa é aquela
| I que melhor atende aos
B I anseios de seus ocupa-

ntes. Não se constrói
obrigatoriamente a partir de defini-
ções pre-estabelecidas de materiais,
cores, estilos ou compartimenta-
ções.

Uma boa casa é a conjunção
ideal entre dois mundos: o interior e
o exterior. Como interior, é a exten-
são da alma, o local onde se organi-
zam cuidadosamente objetos, pare-
des e lugares; de forma a que exista
em cada instante perfeita harmonia.
Como exterior, é a extensão da rua
e com ela se relaciona através de
suas portas e janelas, com personali-
dade própria, sem se subordinar às
imposições do mundo externo.

Uma boa casa tem vida própria,
vibra. Seus materiais e revestimen-
tos são aconchegantes e bonitos,
porém discretos, para não se torna-
rem o alvo das atenções. Tudo deve
ser planejado para permitir que os
ambientes fiquem na penumbra
quando se deseja ou ativos e ilumi-
nados quando preciso for.

Uma boa casa não tem excessos.
Deve abrigar o mobiliário e os per-

Empresa
especiali-
zada
garante
que
conselhos
acabam
com ratos
Se não, o
jeito é
apelar
para o
veneno

|m Luiz Felipe
gr / acha que9 \if%- toda casa

deve ter
espaços
vazios
para

J circulação
Uma boa casa é clara e aberta,

possibilita o controle da luz, mos-
trando cores e texturas, com espa-
ços onde a penetraçã do ar está
sempre regulada. Um lugar que pro-
porciona momentos de extremo
prazer.

Uma boa casa vive, tem memó-
ria e faz parte da cultura de um
povo.

tences, mas conter vazios que per-
mitam que se circule sem atropelos,
fazendo com que os moradores se
sintam bem à vontade.

Uma boa casa deve ser eficien-
te, bem equipada e dimensionada
para auxiliar nas tarefas do cotidia-
no. Permitir que o som percorra seu
interior de forma nítida e com inten-
sidade equilibrada.

A Insetisan garante que, se esses
cuidados forem tomados, os ratos desa-
parecerão rapidamente. A empresa co-
bra um mínimo de CZ$ 1 mil 200 por
cada dedetização e costuma colocar sa-
quinhos granulados com três tipos de
iscas quando o cliente mora numa casa.

• usar como raticidas os do tipo anti-
coagulante, que podem ser encontrados
em pó nas lojas especializadas ou ainda
iscas envenenadas. O raticida deste tipo
deve ser guardado numa caixa de sapa-
tos fechada, com abertura nas extremi-
dades, fora do alcance de crianças e
animais domésticos.

COZINHAS
HÉRCULES LINHA 88.
01 armário de 1 porta
01 armário de 2 portas
01 gabinete para fogão
01 gabinete de 3 portas
01 nicho para coifa

.laqueado Branco Liso \ Hy|j n
3.990,00 m2 VlM

Mogno ou Cerejeira Lisc NKUJIXJ
4.790,00 /|nBD

MAIS COMPONENTES INTERNOS ." •USB*!
ARMÁRIOS embutidos guelmann

Vzrchcw
Outras opções em mogno,
cerejeira com veneziana,
treliças, reta e circular. Cozinhas e quartos

ua Conde Bonfim, 63 - Loja A - TijucajjPreços promocionais

A HAtmmi

R. Hnddock Lobo, 151
Tel.: 228-7281.
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A MAIOR LOJA DE MÓVEIS ANTIGOS E MODERNOS DO RIO DE JANEIRO

COMPRA E VENDE MÓVEIS

llll _  E OBJETOS ANTIGOS DE ALTO VALOR

Éli ¦HIRIIIm ARTÍSTICO E DECORATIVO.

COMPRA
VENDE
TROCA

FINANCIA

DE PERMANENTE EXPOSIÇÃO

DE MÓVEIS ANTIGOS,

COM ELEVADOR À SUA DISPOSIÇÃO

1

COMPRE AGORA
— POR PREÇOS DE l

ANTIGAMENTE \

"¦RUA—

OS INVÁLIDOS, 59/63
TEL.: 252.9002 224.3463

ESTACIONAMENTO PRÓPRIO E FÁCIL

PLANTAO AOS
SÁBADOS ATÉ
ÀS 18 HORAS

ATÉ 13/11/87 AS 19 HS

3 VEZES SEM JURO!

MÁRMORE BEGE BAHIAMÁRMORE ROSA DA BAHIAMÁRMORE MARFIM PÉROLAMÁRMORE CARRARANAC.MÁRMORE CHAMPAGNEMÁRMORE BRANCO ESV.GRANITOJUPARANÁGRANITO VERDE UBATUBASOLEIRA BC. 63x13SOLEIRA BC. 75x13SOLEIRA BC. 85x13PEITORIL BC. 85x18PEITORIL BC. 1,05x18

-2cm5—-2cms—
-2cms—-2cms—
-2cms—
-2cms—-2cms—
-2cms—
-2c ms—-2cms—
-2cms—-2c ms—-2cms—

PORTAS, JANELAS, BOX. BASCULANTES, E
Colocação Grátis <É|§j |i__4^" Pagamento Facilitado | j | ||Plantão aos Sábados COZINHAQUARTOyp!

L.E.PEREIRA DA SILVA RUA COIRANA, 230 Cozinha Marati
Balcão para refeição

Fogão embutido
Forno microondas

Armários embutidos em promoção
de lançamento

Mogno ou Cerejeira

35% à vista ou

10xsem juros

FECHAMENTO DE AREAS
JANELAS • BOX
ARMÁRIOS PARA PIA
GRADES • BASCULANTES
PORTÕES DE GARAGEM

Plantão aos domingos de
9:00 às 13.00 hs

CORRETA ESQUADRIAS
R. BARÃO DO BOM RETIRO, 52
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EXPOSIQAO E VENDAS:
DE 2" A 6a-FEIRA DE 8 AS 20HS. AOS iV^^dosem'1^ sSiS"**

SABADOS DE 8 AS 14 HORAS. AV. l\da«ia0 cV»T&
PEDRO II, 322 - LOJAS AB SAO ^**-****7 I \\ « M \11lWCRISTOV AO - RIO DE JANEIRO. < •* 

\ M
Tel.; 228-5994 || \ 

* j, . J>« , 9 (iAtAtjft** 
*

J 'a'\^lW n\oMP
CASA — PRODUTOS \ U rrttEoP^

E SERVigOS \\ . . 
'A 

^T \
700 PARAOLAR ¦ 

\ \\ \ J
,| , Jill \ I -J~" Te\e\one^y pua^— |

decoracOE? FORMIPISO —L-i f-

i»—^ ess rajgfifm II
CORTINA COLCHA CZS 690 00 MNMUMp §pSS l^zdww ±*%J3"'P
ALMOFADA - T: Pav„g:Vulcatex' VulcJ C0MPR0 H1§U fB* Sj^T ^9T§HiT ld"ff 13
L9fii2ZLFat,ma'Dou 11 s W : 11 >sss=. " V

 I metro colocado Pinturas I 322*0784 >, feSSZSilSS. WW %F viSS£«S!2i»fcESTOFADOR - Relormas om I e ref°,EmLas5^g9®3al- cubro 
todas olertas

SF^™ I MMM Av. Armando Lombard!, 800 L|. NJ 651 .. ;;V J%,
Edlliclo Condado de Cascals - BarTa da Ti|uca

For^ipiso^e Vulcatex -I ^ desclda da Ponte, a camlnho da Reglao doa Lagos

°u,a0"u^f 0|;'019^quonos re* 
[I L 

TAcRrsTALDE J CHURRjMUHRA LAREIRA CHILENA 
^

^^fSoEuS™o,ado°pagTon°6 9 I Dfv/Cp72°% | |j Melhor oferta|
snrc/n,^N°:ryi/Top9ramis- IXT S'JUROS lllB!»McU?!Bi COMPRO TV COR^ COMPRO TV COR rflMrt'llD r-.« ^aoao "^r
fjTJji |J| nVu°lna 

MP cS 3^ 4.000 Teh ^OTvto%EW vUlvL/UK ALTO PADRAO EM CASAS E

KSmmZiI^I1 II n I InEnBini^i^Pi 230-8267 Louzada. d°jheiroORA PAG0EM L. CHALES DE MADEIRA^
HI IB11 FaV 11 ri RIO I IHKBBgKgTi^^ t. 391-1820 _~T\
pCLJJULjl || E CRISTAlJ n OTF^  

QUALIDADE PREMIADA I Deoterreno

UIIDHKrtSS&SHilWffM IB 239-4595 I ^»n«,n m m mi n_ EEFEICOES Anund# pof teieione de 2» Laureada com MEDALHA DE OURO Mti&L e recebaacasa.

II 2L 259-6647 11 fr^MPRn nilAnRfl^ ; 7B0 SbfedSi! il 1! hZSZ Oferecida em JUNHO DE 1987 por f'ML\ Sempreocupa<;:5es''

nfr^HS  INTERMASTER AGENTES INTERNACIONAIS liKC ^

»T4d, SHJ Pesquisa MELHOR QUALIDADE NO BRASIL ;

OHSl% gts 
*19 aho'ls8e 

SSS .•:• ..Ji
Confec^lo e 

sabado das 8 a| 13 aniC!rsaEr^s^^ j^aoem,-, Ro.orm> Veja porque:

de cortinas. j ANTTOUTDADESl C/^nc«sco^uiolono • Casa estruturada e nao modulada Mr'

llWHllli SSE'lllfSr TTtStSn ^ " VaS°8 J3'?":''8, 
alvenarl. Paredes hidullas ISlftdl ' 

*/;

¦eraenrw L«1 I ELETRODo'^fesTlcbs'l r ianiPAMEStfl®!] • Piso^ceramicos . Cobertura com lelhas .Siflf W$W\'kill ELBnwiWStt»ilW» V_ —J SERVICOSDE de barro • Paredes duplas • Madeiramento , " 
.ijaHr'S WTO t',V'®s i ?mu irm rrr- * «FOTTRAwrA macipo em imbuia • Isolamento fc .- 

'; - - " ; '''""2-^KKlP
¦mBM ANTIQAS MOEDAS - De CLASSIDISCADOS J8 SfcGORAJ^A femo-acustico • Projetos l?^iv.; s, Wr||

prata p/cole?ao. Com- 720  580-5522 Anuncie por VllR personalizados 4— ¦ —, H....—;>
HM^XMjUSU&flU c/on 1 Tol• Mi^lnc ^3 TV COMPRO HOJE — Colori- telefone de 2a a 6a fei- INTERFONE — Instalado o
ETsNN^wljNaTw s/oui 161. ££\-dL£UO. da e pb dQ a 20 polog. ro Hp Q 19 horaq 1.480. automatizagao, portSo c: /-» .. i •
¦ InilliawBllTlawl mesmo c/defeito pago bem T: Q xn io de 9ara9Gm e conservagao. © VOCG VQj ODtOT DOlO nGprOSGPtdDtG GXC/US/VO, .« »~ 

r ' III .^-..^.urMrvr-r* 266-1979 domingo e feriado. SabadO daS 8 13 Tels: 234-5198/ 228-2760. w>-. v^/imi ^ 

BBaKaSa coMPR(? i CONDOR EE3sm:iFjiriFM^iFi. -
T 331-8477/331-1876 I M6veis.quadros.pratas.bron- ES^1 rll li AX/ pqccinPNJTP VARHA^ fvT3 - HR 1fiD?/1fi04 "P~DA 

I rS!:£fJ Facilitado 
' 

CASAS DE MADEIRA RroDfJANEmL^VFAoRNGEAS9^1GRo?9^ :
MINI ¦—*. I 

^35-2442 ou 552-5354 248-1876/284-0446/767-7130 
(DeDbsito) ... nn._ L.,MWHnHSiM^l ¦> W l « ¦—^ r» I ,, ... n.L . , _ AV. BRAZ LEME, 1100 - bANTANA

W IHllnlMflll R- Ubaldino Ribeiro dos Santos, 60 Construimos tambem em alvenaria fone266-8866-sAopaulo, sp
rebai^mento "CB ji Nova Iguagu Km 15 Dutra JI —

odmpromisso Prancharia Pinho 2a f~ 
~ 

diversos 
jggl ESQUADRIAS DE ALUMINIO1

m. BAM 4C4A ¦ BMMMMnnH Ipe 14.500,00m3 1x12  100 00 fflWSJH GRADISDE PROTEgAO - JANELAS, PORT AS PARA BOX, FECHAMENTO DE AREA, BASCULANTES" aSW-lO'M g|pUUIUiilWMB| rprirn 13.500.00m3 1x7 finnn lift—^111 ESPECIALIZADA EM SUBSTITUIQAO DE JANELAS DE MADEIRA POR ALUMINIO E MARMORE
KALUGe III tMichelangelo I 13.500,00m3 SarrafOS  [too ORQ. S/COMP. - ENTREGA RAPIDA - FINANCIAMENTO PROPRIO EM ATE 6 PAG.

VMBMhJI I lAntiguiJades | Cerejeiraexport  15.000,00m3 y METALURGICA AME Rua Dona Rotnana. 236 — Eng. Novo —PBX —261-4482_ ¦
fmmmmm HiMgi <'ianchl°acima 5t50a 60,?„Sm3 ™ 

•—™:fc:3 __ mimm _i n mSmm i mmi
PlHlRllHRfVM 18.000,00m Sarrafo de 5 cm 20.00

I mBbI Massaranduba (legltima) MaHpira Hp 
'lpi  TUDO 

S?J CIMM • 
'ouaiw^i com flno ^(»m«nto 

 
3* 

~

Todos padroes —— RiDa 12,00 maaeira 
de lei 222-3451 "****'¦ 

showroom ®«"ijuHc>«
284-R036 J CLASSIDISCADOS JB 30,00 JXP 39,50 252-7060 PtayOfoundptert^yL F vfndas*

J I 580-5522 Anuncie por PpmaM 60 00 s$! Aparelhos do Som e Video Ar ^ olWO
telefone de 2^ a 6a fei- ^OO SlSKrCSe^S a-S^T^ R^CIrne Mala, 137. \

g ra de s &s 19 floras e 3»6 120.00 ,5cm |o,OOm^ tSXZVZSSSL* 289-5699600,00m2 mSSSSSSSSSSm Tnptttu profro. QJ' •

ER ARMARIOS DUPLEX NA FABRICA
COM 6 8 outO varetas 
Tcls:281 -3648 If—I PTIi—117' T f J IB! Nao compre antes de visiter o nosso SHOW-ROOM.

„ la y. y u, J J J LJ LJ f'
Ligue agora AI6m de todos os tipos e modelos de duplex j 9jpPl i n/g ¦ jj RH / ¦
284-5238 com largura de 1.12,1.70, 2.20, 2.80 e 3.00 mts. jjjj*i»pL4=fe==

—— / L—i,|L—J —|||j~—j Capelinha, todos com estrutura maci^a de LJLJ [I J<tL I 5811b IvCS ieiw® vi^
CLASSIDISCADOS JB T II Cerejeira ou Mogno e perfeito acabamento, [ |Mfl[ll] TRADIQAO E QUALIDADE „
580-5522 Anuncie por voc§ encontra todo o tipo de moveis para o seu -mjMi— II Rua Sao Luiz Gonzaga, 1879 a 1901 |
telefone de 2a a 6a fei-1 bom gosto. j_ WW&. |g/; 264-3817 ¦ Sao Cristovao 3

SSo8 Ss198hSaS,§31 ANOS ESTACIONAMENTO FACIL -I

s 255-3293;'
Horário Com«rtl)1'

PAGO Â yi$tA1'i
Té|: 227-3905' '

MÂDE)RAS VILA

qualidade

MOVEIS
DECORAÇÕES FORMIPISO

PIS0FÓRMICA
DECORFLEX
CZ$ 690,00

BONECAS
ANTIGAS
COMPROPaviflex, Vulcatex, Vulca-

piso. Papel de parede a
partir de CZS 100,00 o
metro colocado. Pinturas
e reformas em geral.TEL. 594-9043

Com cabuça de blacutt

cubro todas olertas

Quadros eMenor preço
284-5991

TAMPOS DE
CRISTAL CHURRASQUEIRA

MILA
Pagamento à Vista

Melhor ofertaDESC. 20%
3 VEZES
S/JUROS
NA ZONA

SUL

COMPRO TV COR —
Func. 3.000 a 10.000
c/def. até 4.000 Tel:
230-8267 Louzada.

RIO
CRISTAL
239-4595
259-6647

BUFFET
FESTAS E

REFEIÇÕES

Dê o terreno ";
e receba a casa.
Sem preocupações!

[(Atendemos I noite e aos Dom.)

ySSVSWSBA
KH73&U5©A3>33 SERVIÇOS

COMPLETOS ,P/CASAMENTOSj
ANIVERSÁRIOS
ETCCLASSIDISCADOS JB - 580-5522Anuncio por telefone de 2a a6a-foira de 8 às 19 horas esábado das 8 às 13 horas.

ANTIGÜIDADES
Rua do Ouvidor. 187/9
Tels. 221-0245 - 221-0245
Orçamento s/compromisso EQUIPAMENTOS E

SERVIÇOS DE
SEGURANÇA

ELETRODGMESTICOS

CLASSIDISCADOS J8
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei-
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13

CASAS DE MADEIRAPreço Facilitado
248-1876/284-0446/767-7130 (Depósito)

R. Ubaldino Ribeiro dos Santos, 60
Nova Iguaçu Km 15 Dutra

Construímos também em alvenaria

DIVERSOSPrancharia

SarrafosFreijó 13.500,00mJ
Cerejeira export  15.000,00m3
(Pranchão acima 5m x 50 a 60 cm larg.)
Móeno 18.000.00m3 ~~CÕMPRO

TUDO
222-3451
252-7060Aparelhos do Som e Vídeo Arrefrig. acordoon. IP. Eletrodo-méstico Máq. de Lavar escre-ver e Costura, Freozer. Gela-deiras, TVs a cor e P/B.

Massaranduba (legítima) CImm • Qualklad* com fino acabamento
Anto tfa compfmr Mnht no* vkltar.E«tacéonamenlo próprio»Play Oround pfcrt«nç»«.Show Boom aí.00001*.Fabricação Própria.A Mu C/Pronü Enlrog*.

Madeira de lei
SHOW ROOM

E VENDAS:
R. Clrne Mala, 137,
289-5699

Assoalho de Ipê jatobá exportação

Além de todos os tipos e modelos de duplex
com largura de 1.12,1.70, 2.20, 2.80 e 3.00 mts. -

Capelinha, todos com estrutura maciça de
Cerejeira ou Mógno e perfeito acabamento,

você encontra todo o tipo de móveis para o seu
bom gosto.
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í;FAÇAVNOStÜMA?CONSULTA SEM ' í;
«COMPROMISSOAPROJETAMOS.E" ,k,< VUIVII I »w»»wwv.- ¦ ¦ —-T  _ _ — _ ¦ .

ORÇAMOS SUA COZINHA DE ACORDO
. iCOM SEU ESPAÇO.

EXPOSIÇÃO E VENDAS:
DE 2» A 6a-FEIRA DE 8 ÀS 20HS. AOS

SABADOS DE 8 AS 14 HORAS. M.
PEDRO II, 322 — LOJAS AB SAO
CRISTÓVÃO — RIO DE JANEIRO.

Tel.: 228-5994

I 
EtjtgegS.—nrHOÍm

nepüsnoRfiocE^tla

,o

2^ " "^-rr^rtTÍr^roQOO^íSfr•?^fU-C«AÃ?3.74Ag°^NOO^:

vS5gSjsí^SoiSSS

- PRODUTOS
E SERVIÇOS
PARAOLAR

CORTINA COLCHA |
ALMOFADA — T:
295-9278. Fátima. Dou
referências.
ESTOFADOR — Reformas em
geral restauramos sofé em
çouro Tomos Tecidos o couro Iorç grátis Tel. 261-0189 Ri-boiro.

PAPEL
DE PAREDE

Formipiso e Vulcatex
Tel. 208-7048

R. Barão de Mesquita, 891
Loja 2.
PINTURA EM MÓVEISQualquer estilo. Pequenos re-
paros T: 201-1919.

RAMOS ESTOFADOR — Re-forma seu estofado pagto. sóna entrega orç. s/compromis-so c/ Ref: T: 201-7409.

CASA

JÚLIO

ilMMMM

ios

JWH0B01

..CO»14*1

poorn \o\as67
* sS^530 

hs

%w>\

L©Jâ

FORNINHO
CAIPIRA

Especializada
na Lavagem e
Restauração de

Tapetes
Orientais e

outros.
Confecção e

lavagem
de cortinas.

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie por

| telefone de 2a a 6a fei-
ra de 8 às 19 horas e

I sábado das 8 às 13
horas.

GRAMAS
ÉM PLACAS

TERRÀ PRETA
FORNECEMOSPLANTAMOS FAZEMOS JAR-DINS CONSERV ÁREAS VER-DES 25 ANOS DE TRADIÇÃOT 331-8477/331-1876PAN-GRAMA LTDA

| ANTIGAS MOEDAS —De
prata p/coleção. Com-
pro. R. Rosário 113
s/801 Tel: 221-2206.

REBAIXAMENTO DE
TETO ORÇ. SEM
COMPROMISSO

S 594-1644
KALUGE

Todos padrões
284-5036

ANTIGÜIDADES
COMPRO

Móveis. Quadros, pratas, bron-ze, porcelanas, cristais, tape-tes e relógios. Cubro oferta.Ligue 235-2442 ou 552-5354

TV COMPRO HOJE — Colorida e Pb de 14 a 20 polegmesmo c/defeito pago bem T
266-1979 domingo e feriado,

PAGO NA HORA
Quadros Antigos e-novos.'-

Prata (qualquer objeto)
Tapetei Persa, Móveis...

i-Michelangelo
LMntújCudãdes

,R. Constante Ramos, 93t
© 235-3375 (PABX)A noite e aos domingos;.,-

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13
horas.

Av. Armando Lombardi, 800 L|. NJ 651
Edifício Condado de Cascais — Barra da Ti|uca

Tel: (021) 399-4688

Alameda São Boaventura 690 Lj. 101 Niterói
descida da Ponte, a caminho da Região dos Lagos

TEL: (021) 717-1953

usu ure?

sea

LAREIRA CHILENA LAREIRA MILA

COMPRO TV COR
ATÉ OTUBO QUEIMADOSOM 3x1 E VlDEO. ATEN-DO NA HORA. PAGO EMDINHEIRO.

T. 391-1820

CLASSIDISCADOS JB - 580-5522Anuncio por tolofono do 2a a6a-foira do 8 às 19 horas esábado das 6 às 13 horas.
PLANTAS Ê

JARDINS

770
JARDINAGEM — Reformoseu jardim p/o Natal Tenho omelhor preço em conserva-
ções, reformas, projetos, gra-mados o vasos. 332-4481.Elias.

INTERFONE — Instalado1.480, automatização, portãode garagem e conservaçãoTels: 234-5198/ 228-2760.

CONDOR

Ripa 12,00
Caibro 30,00
Perna 3x3 60,00
3x4 1/2 90,00
3x6 120.00
3x9 180,00

QUALIDADE PREMIADA!
Laureada com MEDALHA DE OURO
oferecida em JUNHO DE 1987 por
INTERMASTER AGENTES INTERNACIONAIS
Pesquisa MELHOR QUALIDADE NO BRASIL

Veja porque:

• Casa estruturada e não modulada
• Base em

alvenaria • Paredes hidráulicas azulejadas
• Pisos cerâmicos • Cobertura com telhas

de barro • Paredes duplas • Madeiramento
maciço em imbuia • Isolamento

termo-acústico • Projetos
personalizados

e você vai optar pela

CONDOR

ALTO PADRAO EM CASAS E
CHALÉS DE MADEIRA

««r

Representante exclusivo: «•!

XEBEflIlEaà3F2ía.3E&- -
AV. PRESIDENTE VARGAS, 633 - GR. 1602/1604"
RIO DE JANEIRO - FONE: 

^ ^_-3^25
AV. BRAZ LEME, 1100 - SANTANA
FONE 266-8866 - SÃO PAULO, SP

CANA DA ÍNDIA, BATTAN. JUNCO t

wmJuHw

SECADOR DE ROUPAS
DESCE B SOBE
VARETA POR VARETA
COM 6BoutO varelas
Tels:281 -3648
201-6341-RI O l

ARMAMOS DUPLEX NA FABRICA

CLASSIDISCADOS JB
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei-
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13
horas.

Não compre antes de visitar o nosso SHOW-ROOM.

31 ANOS

Fábrica de léveis
TRADIÇÃO E QUALIDADE
Rua São Luiz Gonzaga, 1879 à 1901
Tel.: 264-3817 • São Cristóvão

ESTACIONAMENTO FÁCIL
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CONSTRUINDO OU REFORMANDO SUA CASA, COM AS I 
0EQ9I8 fttfO

NOSSAS PROMOQOES DE PISOS, AZULEJOS, LOUQAS E ¦ flllil'l'Til jCl | |IJ[ ^

| METAIS, voce GANHA SEMPRE EM PREgO E QUALIDADE. 
|| 

VITIiMPI:!? JT

i Azulejos INCEPA 20x25 EXTRA 590,00 m2 I 
JJjjgS 0 

lTl©lllOr.

Diversos 
Tipos jejuni 

htm ntw |

m ITELHA COLONIAL DE JpfSI |

Piso 
PORTOBELLO |||sSSs£ I

CARGA PESADA EXTRA 599,00 m2 II—— 
}

Cinza Grafite Coral [;|Kgf|2g9 J| 

J Q J 
#j£S

Piso 

INCEPA 30x30 EXTRA 690,00 m2 

|||^J 

OUTRAS 
PROMOgOES 1 

SAUNAS ¦ i
; I NAMARRA Um qmia* fa qoaBduk Sjjj^

. 4l\ H ISeca. vapor - P'6-  

i ^X\% 1 
,abp^d^FAb^°r0S Venha 

escolher sua nova cozinha em

W\ ( <XU 1 F^^F'fT nosso show-room, na propria fabrica

1 \ lA1 K\ A\y III Tel..: 267-1396 TODIMA. Tamanho, modelo, cor e prazo de
'I 

V f 
fOs^ i 

L. e 267 1639J entrega — Tudo garantido em contrato.

l! %\ fik ¦jlJIJHSB E 
voce paga conforme a sua conveniencia.

1 
' V Ar B RSIFI c0tc»d W Supet-Ufl«togcH»™«B%

si;::-; I l» Espelhos Kaj
<f '1 I • Vidros de 2mm a 20mm / Esjfi

j S3 * Molduras ISSEB 2—™ ere [11
@ :s&s? /maima iti'/j lAtende-se a domicilio -— Km

til Rua Adolfo Bergamini n° 305 289-7699/ 269-3443/ 289-1594 18 [m214 H

Rua Frei Caneca n° 52/54 224-2053/ 232-0081 | 

p 

jgt 

| 

igj 
' Pw^ato. 

1

j -I— ————— casa Pierre pianos - I Ift k sugestoes. Concilie 13
I Cauda, apt0 armfirio. todas as HH S0U QGSGJO COIT1 HM

EM niteroi, ^ando^To"' 222-0383. I v 
jjjf; | 

Q

ifBRIOA DE M0\fElS D'EStILO I 

^ I

ARMARIOS SOB MEDIDA PARA FABRICA DE M6VEIS etc. instalagoes resi- , 

^ ^ ¦
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I 1 Departamento gj

i B8®8® BMSIEuSjJ j I 
"VEHDAS 

A PRAZO I B 
 * Tecnico. n

i^llflSKi 1 i ira <00^ 4 PAG. S/JUROS II Celso Araujo Teixeira >m ,.„f'*/ __gj^§I ^

^3^25-941^1 

^ 
j | ^j^1-I ^-^CTWTO-.I 

i, — S

262-6619X»°2^2-7374 B atraves de VBHV I' 
- H Assistencia GARANTIA H

|__ Permanente. 
1

^kM ¦¦ ! Lavagem e Impermeabilizacao rapida no local, A
II I^M II^^Fl II de Sofas, Bancos de Carro, Carpetes, cortinas etc. /\ K

OPgdES EM PORTAS COM MOIDURA E TRELigA I W^fP,a A COZINHA I
Vendemos tambem KSSta^BBSCai MiHT™m I /IOQIIT13 PERSONAL1ZADA I

cozinhas planejadas A cozinha que conquistou a Europa 1 Sofa3lugMI'.l'.66o! Sofa 3 lug  1.500, m <¦ r, . . p P||hn 9qn M
iK,^i d^^i- I i 

ci,rai- "¦ 
ssssta 1 

Shs7fc^e^f° 
i

Ql UiiQUi R. Lucidio Lago, SI Gr 501 I 
 

^"ha -Rjo deJanoi,, _»l

Show Room: Rua Hon6rio, 633 Lojos: Rua Hon6rio, 1268, 1280 o 1344 - Cachambi |l' HjA/e T#k • UI1.?W - 24M031
Tel.: 593-1198 241-2649 281-4947 |<j 1615.. 051LW3 -

ALUMÍNIO

268-5084
258-7325

BOX

BLINDEX

BOX BLINDEX

BLINDEX

CONSERTO

BOX BLINDEX

MATERIAIS DB
CONSTRUÇÃO

18 anos experiência
janelas, basculantos
portas p box

FULGORAUTO
IND. COM. LTDA

R. Uruguai, 99 • Tijuca

CONSTRUINDO OU REFORMANDO SUA CASA, COM AS

NOSSAS PROMOÇÕES DE PISOS, AZULEJOS, LOUÇAS E

METAIS, VOCÊ GANHA SEMPRE EM PREÇO E QUALIDADE.

Azulejos INCEPA 20x25 EXTRA 590,00 m

Diversos Tipos

TELHA COLONIAL DE
ITU 11,50

Vormolha branca ou pa-lha. etc. HZ COLONIAL
325-0178 — 325-9102Piso PORTOBELLO

CARGA PESADA EXTRA 599,00 m

Cinza Grafite Coral

4 pag. s/juros
BARRA- VIDROS

399-7792
399-4669
399-788Ç

Piso INCEPA 30x30 EXTRA 690,00 m
rtf»1» ¥'mu

OUTRAS
U*w que&fàa de quaíidade.NAMARRA

Seca. vapor - pré-
fabricada - aquecedores

Preço de Fábrica
Rua Visconde de Pirajá.
371 sl 201

Box BlindexEspelhos
Vidros de 2mm a 20mmMolduras
Jato de areiaDecorações

Atende-se a domicilio
R. Conde de Bonlirn, 214
LJ 9 T. 248-3654Rua Adolfo Bergamini n° 305 289-7699/ 269-34431 289-1594

Rua Frei Caneca n° 52/54 224-2053/ 232-0081 OBRASE
REFORMAS

casa pierre pianos —
Cauda. apt° armário, todas as
marcas. Venda, compra e con-
sorta. Arnaldo Quintola. 124
Botafogo Tol. 541-5795. abor-
lo até 22 horas.

PIANO TODAS MARCAS — E
modelos melhor preço maior
prazo o garantia. Rosário 141/

[ 2° andar. To.: 222-0383.
PIANOS NOVOS — CZ$
150.150,00. Transporte gratui-I to. Personpianos o maior re-

I vendedor autorizado essonfol-
I dor do Brasil. Fone: (0512) 28
| 4202.

APLICAÇÃO SUPER SINTE-
CO — E verniz poliuretano.I limpeza em pedras ardósia o

I aplicação de resina. 266-4545
I BIP 4.A.K 

A REFORMA E CONSTRU-
I ÇÕES — Serviço rápido, go-I rantido e facilitado. TVG

CONSTRUÇÕES: 231-2390/
| 222-8656. 
MARCENEIRO/ CAR-
PINTEIRO — Arms
embutidos, divisórias,
etc. instalações resi-
denciais e comerciais.
Projetos. Tel: 235-
3575.

FERRO E ALUMÍNIO
• ESCADAS CARACOL

BOX • PORTAS
JANELAS • PORTAS
PORTÕES DE AÇO
GRADES
BANCOS P/JARDINS

I VENDAS À PRAZOI'Celso Araújo Teixeira^' Ind. Corri" Ltda
Rod. Amaral Peixoto, Km 7

Tribobó- 7111-0538 701-5817

4 PAG. S/JUROS
325-9411
325-2354
325-9489

??????

CREDICARD
DINERSvArios modelosCOM OU SEM LUSTREHELICE EM MADEIRAOU METAL .CONTROLE DEVELOCIDADE <ZUÚ

RUA MÉXICO, 41/602
262-6619 • 262-7374

Lavagem e impermeabilização rápida no local,
de Sofás, Bancos de Carro, Carpetes, cortinas etc.

impermeabilizante totalmente invisível,
protege contra poeira, líquidos e gordura.

IMPERMEABILIZAÇÃO LAVAGEM
Sofá 2 lug 1.440, Sofá2lug 1.000,
Sofá 3 lug 1.660, Sofá3lug  1.500,
Carrointerno 3.000, Carrointerno 2.400,

Carpete até 30m.... 1.700,

JORNAL DO BRASIL

°<' &hÍníiiÍMi «4iSájy*^ál

domingo, 8/11/K7 o Casa & Decoração o

NITERÓI,

FÁBRICA DE MÓVEIS D'ESTlLO

ARMÁRIOS SOB MEDIDA PARA FABRICA DE MÓVEIS
QUARTO BANHEIRO E COZINHA ¦Kf - Éi

E MAIS 117 MODELOS DE MOVEIS II l:Sl I IUI
RESIDENCIAIS. ^

Rua Guimarães Júnior, 58 Niterói 719-1313 PABX

ÂMÂliOS

EMBUTBD

PELO MENOR PREÇO

Venha Conferir

OPÇÕES EM PORTAS COM MOLDURA E TRELIÇA

Vendemos também
cozinhas planejadas A cozinha que conquistou a Europa

Show Room: Rua Honório, 633 Lofas: Rua Honório, 1268, 1280 e 1344 - Cachamb!
Tel.: 593-1198 . 241-2649 . 281-4947

Para você,

que 
exige

sempre

o melhor.

Venha escolher sua nova cozinha em

nosso show-room, na própria fábrica

TODIMA. Tamanho, modelo, cor e prazo de

entrega — Tudo garantido em contrato.

E você paga conforme a sua conveniência.

\$ cfke ú OÔ Sup^i-UaiífageMô

Ptojfifo Gtáíiô.
Equipe de alto
gabarito aceita
sugestões. Concilie
seu desejo com a
experiência de
especialistas.

Fide Gwit.
Frota própria, de
caminhões
fechados,
assegura a entrega
de sua TODIMA
em perfeito
estado.

mimíagewt

Gftáib. Feit(jlMlô. Feita por
profissionais
tarimbados, sob o
rigoroso controle
de nosso
Departamento
Técnico.

Fumwimmiín

Píéptiã c

C&dUicada de

Ganaidia b&i 5

Qmo. Prazo que
será prolongado
através de
Assistência
Permanente. GARANTIA

A COZINHA
PERSONALIZADA

Show-room na Fábrica: R. Cuba, 250
Tels.: (PBX) 260-6807 e 270-0933

Penha — Rio de Janeiro

a



ft o Casa & Docoraqao o domingo, 8/11/87 JORNAL DO BRA8IL
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Bernardes, no Sao Conrado Fashion Mall, para festcjar:um ano ,¦ ^evestimcnto novos

tccidoscineticos co neonde Patricia Loba A^xposiqao vai aJ 4 

| , 

<os

ProdugSo de Arliete Rocha
Fotos de Sonia d'Almeida e Geraldo Viola

Bern diferente, a
cadetra Jumfndria em forma

i j l, 3, ^ <•

A mesa de Yuka Parkinson custa CZ$ 7 mil na Marias Marcier

MgjfL~^ 

~ 

TUfjCtOUSj FT^ElADAi f 

^lQpp5H5H^ 

%^ndveis guelmann

]JA 
"m]][]

r| — 1 - LI'mmhivhii^^ L^Mif»oErGNO
H| a'i'lilllKSBl@2^3wleH^BE13BB5BEIi8T * C^BECEIRAS IIPO BAU Show-Room c Vendas:**"^*"** Yeja 

esle projeto nq Show Room com oulris Oflgties de porta! j IMWIBBTBBIHBPBBlBBi^B Rua '>rcfcito Olimpio de Melo, 2105 Loja A,
P^Jl^fes»«w. Rua Prefeito Olimpio de Melo, ;2105 — Loja A i -l i-i. ^^MajZaJflUjaKlali^JLM*M OO/I oor^/l O /" A O 1 / \ —7

' 4 284<-2294 ® 264-3407 ¦^B3i7W I D> li*l 'J 3i Ivl*A M H MV> ilfMHi Zo4"2Z V4- — .ZO^-J^^U /

• PREÇO A VISTA EM
3 PAGAMENTOS IGUAIS

OU :
• 4 PAGAMENTOS SEM ENTRADA

ACEITAMOS ÇARTAO DE CREDITO

SOLICITE S/COMPROMISSO
PROJETO PERSONALIZADO

í> o Casa & Decoração o domingo, 8/11/87 JORNAL DO BRASIL
Reprodução

Madeiras novas para o piso

O piso de
tábuas" corridas* 

ganha
maior
contraste

< com os
novos

f tipos
I cie
ú madeira
H descober-

, tos
m em
m Tucurui

A mostra tem
trabalhos em
papier maché
e tecidos
pintados
para
revestimento

Seis em coletiva

SEIS 
artistas plásticos c designers vão sc reunir na próxima

sexta-feira para mostrar trabalhos na galeria de Cláudio
Bernardcs, no São Conrado Fashion Mall, para festejar um ano
de atividades da loja. A coletiva vai mostrar os móveis circulares
de Ricardo Fasanello; as gravuras e objetos de papier maché de
Regina Fabriani; os tecidos pintados por Ângela Carvalho; os
tapetes artesanais de Maria Ângela de Almeida Magalhães; e os
tecidos cinéticos e o neon de Patrícia Lobo. A exposição vai até
1° de dezembro c funciona de segunda à sábado das lOh às 22h.
(L.R.)

chados

Produção de Arliete Rocha
Fotos de Sônia d'Almeida e Geraldo Viola

Bem diferente, a
luminária em forma
de chapéu do designer
Iso Millman. custa
CZ9 4 mil na Matias Marcier

A cadeira
Windsor de
inspiração
country
custa
CZ$ 18 mil
na Velha
Bahia

A pin-up usa maiô com es
tampa de onça e salto alto

fazendo o estilo do Bazar
Brasil. Custa CZ$ 1.800

Onde encontrar

Matias Marcier— São Conrado Fashion Mall
e Rio Dcsign Center

Bazar Brazil — Rua Visconde de Pirajá,
414/217

Sign — Rua Visconde de Pirajá, 351 —
sobreloja

Velha Bahia — Rio Design Center
A mesa de Yuka Parkinson custa CZ$ 7 mil na Matias MarcierDesenho inusitado nos vasos de cerâmica. Custam CZ$ 425 e CZ$ 615 na Sign

COZINHAS!
PLANÇjjADÀS Tíl oveis guelmann

ARMÁRIOS EMBUTIDOS

10 MODELOS DE PORTA
LAQUEADA — CEREJEIRA — MOGNO

• CAMAS C/GAVETÕES
• CABECEIRAS TIPO BAÚ

SOLICITE S/COMPROMISSO PROJETOS PERSONALIZADOS

Show-Room e Vendas:
Rua Prefeito Olímpio de Melo, 2105 Loja A(

284-2294 - 264-3407

,.-7.,..^.. ............y ...: <¦¦ .;....Í....í--..}.. 4. . <
Veja este projeto no Show Room com outrâs opçòes de porta;

Rua Prefeito Olímpio de Meto,i2105 — Loja A í j .4.. |
284-2294 • 264-3407
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Vejasd que incrfcel caricdade dc acubamento de porta* para o sou urmdrio on ma «^?JnhaP^^^^B

Hi •Lnaucndo.lacac •Hudciriui: eVene«ittnas • Aglomcrado ou ^|
Centra Rua 20 deAbril. 28 D-Tel.: 242 6177 MM Jv*^ .?«' / ". . mndcirn dc let Kanzona sui RuaDjaimauirich 110s/l213 |ffi|| alto brilho em Cerejeira, Mojjao, maaciro |j«a

—T— 
SToJnn ml • Formica em •Moldura* • Espelhos como • Exclusiva, de acordo 31
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^1trcli^as 
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SSflJ VMS leblonb .we. sucp) [ P%S 
PANASONIC] tf/\l& AHTENA parabolica

I PV 4770 8 PV 4780 Waldemir Miranda, convida os amigos, clientes e InHMinl TRANSCODIFICACAO IA / / S^? — Recepgao de TV via satelite canais
TranscodificafSo exciusiva usuSrios de video K7 em gera! p/conhecer sua HgLSSfl -.- }.;„ no \ \ / X^A Nacionais e Internacionais.

oslieifos^spedailcotoJf- nova '°ia no Leblon' S6 com filmss selados e as ORIGINAL DE FABRICA EM 3 HS. \ XJ syr _ Permite interligar ao sistema cole-
dos. Aw; Marochsi Henri- | ultimas novidades do mercado de video. Ofere- Q2$ 1 500 00 2 V&ZES J^l {iv0
Sosa^'hoVping0^3! S ce: Contrato de aluguel, pacotes. aluguel avulso TAMRFM MA RPQinPMPlA ^rV \— _ Ideal para area Rural ou Urbana de¦ SA SHOPPING—Barral sem taxa de inscriQao e entrega a domicilio. lAMBfcM NA HfcblDfcNUA VflV-A riifiril rpcsocao de TV

Av. Atautfo d« P.lv«, 135 S;L 221, tel. 239-9746 (AIS 20hs) CONSERTOS /^\ V J\ recep(,du ue v.

,_ZIIZZ^Znirr~7IIIZ^ ' 594-4099 J=Mi PROMOgAO EM TRES PARCELAS

0ESI I 
A PIANOS I I RUA CONSTANTA BARBOSA. 37 A MEIER Pre5o Especi,, pa„ Re—,,es

EH ^reo.flegendas. Ca| Ct°oMdPas°as marcas0 ,,««„ ........... "C IKOfMIPAO RUAALVARES DE AZEVED0.480-RJ
m I linhos. 233-2504. [535 | |3|:|M| ZIC0U SEU MACINTOSH? ""S TEUM 201-2447 - TUX 1021) 33780
£b| 

'SUSf^'flUS A BOM CZ$ PIANO =e preocupe.
KIW Panasonic Mods M5 s 320. COMPRO Pn a vi=;- Consertamos todos os modolos. SERVCOMP — R. Bata- i, n. m jii am ¦¦mi.Tratar 249-C016 Marcos. 'Mi ° vl° A MUSICAL — Piano Rosier tals, 197 Fone: (011) 885-6093 HC. &£WMi/lk
Kfl VIDEO PANASONIC MOD d 5 l? • Steinway Essomlolder Cauda Z^ZZ r.nr——
KX I G2BR.4700 - E F.imadoras Retiro hoje M,Maracan8' Para cameras dfi Virlpn De "wtrupo em portugues para seu

ISSSUWtfW."* .»»«»«.- casa M,TON = - WINCHESTER PARA MICRO SIfttSfEiW f 8£8&^&%!SZ~T Cauda apto armSrio Olt. mod Desde 1925. P.anos, OrgSos. . .. . menor preqo Direlo Id Fabnca Ca- Kra| a nartir do manual que acomna-SOTVT ..rzz— E'an05 nov°5-bom Pociuonos gu.tarras. ampiificadoros, ins- Nao perca tempo de sua viagem procurando pas protetoras para Video de mesa e SIS " , ,n,rnih,-, mm »7wfac a« i ,,tINFOHMATTCA ^Q?'a=, F°'™"a- s° 294. ,rumCn,05 do sopro o porcurs- comDUtadores Nos escreva aue adiantaremos Acessbrios pMdeo ,MU a,Mrclho com lodas as llus-
TTmnS\. 11 2799 F6cil ostacionar, Loblon sao Financiamonto orOono COiripUldUUIUb. INUb UbUIBVd que duidniaremos „ a _ _ ,. "^S065
ViJLfJCjIJ a casa millan pianos — Rua Ma,IJ 0 Ba,,os 920 — suas compras. Temos tudo para seu Apple e Lntrcgamos em sua resldencia ou em seu escritdrio

fiATk T^W^?(flll^MrA,T,T^, A Cauda. apt° armano. moihor ™ |%®|®-5a(aMacintosh. Escreva: 2895 Biscayne Boulevar mHKTBIiimitaEDHIifflBB58^ESBiTITrfflTffMSBflfflffilBr800 INFOHMATICA | I 880  feld° |p^^rTeL257" suiute. 463 Miami Florida 33137 USA. ^MBllWiMMWlllinm llll!BWim'«ffmi'raiW«VllllTr

EQUIPAME^ formalura casamontoj at6 740 K. piacas Comoro | a pianista 11  III Is 0 MENOR PREC0 DO MERCADOflDE VIDEO show osporte nualquor ovon- ras do at* 4 Dnvos. improsso- Pianos novoi a u«rffw MA III! V lfl»-llV/ll riltyW IIH.ItWni#Wi
w«sdas.was wtuslH r^yi^.:f;VLjl*r,'lvW:,P^EN— Esegurancaabsoluta J810 I P'PCXT. tedados. lontes. etc 184 - EstScio ¦ -J I V.I .7.1 J 1 • Ftl ^ TaW.1 k ^ll J5 -JDOC VIDEO — Faz o moihor Excolonte qualidado. CONI- ->*»o craj ¦,! ki ^ M ^ J Lw ¦¦¦¦¦ ryT^saw Suoorlt Mfa TV a Mrlk CCAMERA DE VIDEO PANA- em ,llnr|agens e loto. PI Casa-1 TEC — Av. N. S. da Penha Z3Z-5504 B .T.l nHrlTltl 7T jfjUTl J f I I ] I J //^tS A. P~ SONIC —PV320eM5. Tols: mento. eniver., recep. do- 320-B. Tel. 590-0826/ 280- I l^ll l# III i I J l< 4n'I-1 I'*.1 J S 4 On I !¦ M0M P8™240-1500/ 240-3550 cumentSno e edigSo. 239- 7897. A CASA SERGIO PIANOS ~ W V thLM | .QOU, J^l L^TVeVklM__ TradigSo o qualidade. Virios Suporte fV V . Aft _

jjPpR0M0?A° I MANUTENQA0 so0.fae'°54 T^caS2a28rii435R S' 
j j p/Microondas Cores.Preto ^\ ipSrUnfiT* 3x1.800j J

¦VIDETCSb H MICROS AMBR6SIOI PIAN° BmnC° ' ' 
|3flff |) \ \ C Ji 2.510, I

^ JTlocador^ Ar.Dio/ PC/ TRS-ao/ Dnvos/ Corretor h4 50 anos, bOMWMISJIS S<8 m I i M'iFiT Ifitil" P A\fl\ \f v' k%W »LOCAOOM interfaces/ improssoras. R. compro e vendo entre rT*S^&^ W^TT irtll n'| h, ? COUPRE EM ATE 3 VEZES .,XJLJu.nn. .it t.-n hr»tR 7 oe Setemb-o. 57 U CondeTdJ. B2°an^mo3f9'A particulares. Pag , imed. %m IgH | COMPREE¥ATfc3 VEZES ^ AttndMKM aM * 20 Iwnt
XM 232-7722 W&  275-8068 e 295-7192. Jl CASA DO VSOEOTuEs^o. 

ox°ceiento ^o'uo I |fe,ftppi c mvCTirK^I CLASSIDISCADOS JB • Entroga e Inst. VSSOrtlPA'/ Gimtdrfo tS&Um?Tr \ Tljuca R. Conde de Bonfim, 615 L 111mil. Tois: 240-1500/240 3Gf- yArrLt JUYo 11Ul\^ 539.5522 Anuncie por Imediata. wl^V 
J\\Ay\/ p/video m OoP3 R-Hil^rio de Gouveia, 66 Gr. 916

VtoSsuas 
^m^geVt^^conosco ANALOGICQ \\ telefone de 2a a 6a fei- 0 Atacado e Varejo. 288-9786 * 255-6583 I

,j§jjj§|j|y: Sbado 
das18hSsasil CASA BAUER I 

«.vi«.ss.3»» 
lf\

—"- horas. L—————————————J ^aiy w
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SÃO TOMÉ, CARRANCA - ARDÓSIA
LAJOTA, PEDRA BRITA.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO:
CERÂMICAS, CIMENTO, SAIBRO, AREIA,

TIJOLO, TELHA, LAJE MINEIRA.
—_¦ Av. das Américas, 16581

BEEBj] ™iss*

• iMudcira»:
Cercicira, 91o<|au,
Fpcíjó, Sucupira
c Nuriim

Luqucado, lucu c
alto brilho em
toda* um cores e
tonalidades

^"NL • ESPELHOS
J»** branco, fumôj

V J9*bronze e envelhecido
V'» TAMPOS DE MESA

c$Cs de 4 a 20 mm. '° S, 4 OU 5 VEZES IGUAIS
A VISTA C/10% DESCONTO

ni
PRODUTOS

SOM
VÍDEO

800 INFORMÁTICA

INFOHMATICA

EQUIPAMENTOS
DE VÍDEO

PROMOÇÃO

VlDEO CLUB |#LOCADOR,

llir«

! I'll nil II 
"ill'' 

I

l0Hlir]TiW IB

i| 
Vid. Dacora^M Ledo. C. Bomfim, 725 I

 \

DAflIiâ

ventiladores

residenciais

¦ PROMOÇÃO
PÁS CzS 6.300
PÁS CzS

^^^^HGARANTIA 

2 ANOS
EM MADEIRA DE LEI

(MOGNO)

CARTAO NACIONAL
DINERS CLUB

CREDICARD
Centro Rua 20 de Abril. 28 D - Tel.: 242 6177

Zona Sul Rua Djalma Ulrich 110 s/L 213
Tols: 287 7438,287 5297 e 287-1247

Piscina é com a PASNIC
2x3, 2x4

3x4 e 3x6
Compre na

fábrica:

f Garantimos j
10
ANOS

a o seu armário ou sua eoxmh«:
&$&. , ,í« '//./SsAvs/t.-. 'a s- • '¦

• Venezianas • Aglomerado ou
madeira de lei

• Fórmica em
todas as cores e
tonalidades

• Molduras e
treliças em
vários modelos

• Espelhos como
você desejar

»Exclusiva, de acordo
com o projeto que
você trouxer

Av. 1517 8 594-5299

BP™gSedewra|jgl

; VITRÓA8TE
> í Show Room: Rua 7lde Setembro^ 81 fS02i'¦ Teli.: 242-5586 «222-2864 r v

^?c>,_ oteóeeb
Casas © Chalés Suíços

Estrada de Itaipú, 1581
ÍTAIPÚ - NITERÓI RJ, das 9/19 H;

a inclusive sáb„ dom., e feriados.
* • madeira de 1' qual.

fundações em concreto e (erro
banlwlros em alvenaria, c/az.

até o teto completo
c/inst. água, luz e esgoto-mâo

de obra incluída.
Últimos dia> TCI . TnQ-^T^Qpreço* conte lidos. I tL. • / U57 O /
CHAVES: 45 dias. PAGTO. 90 DIAS.

BANHO DE PRATA
Em bandeja, lustre e objetos de decoração,c Orçamento em sua casa s/ compromisso.Rua Barão do Bom Retiro n° 1199

261-5558 — 201-9548

7 ST AND • C0IFA I
Residenciais
Industriais
EspeciaisMantas e Dutos

AÇO IN0X • ESMALTADA i GALVANIZADA
TEL: 288-1508

R. BARÃO DE MESQUITA, 891/B - U 56

MTMffilflillTs. se:

PGTOS. SlEXTRAft A

•JlVòj^tos é <»r,çamentos (»KA I IS e
?-'sé'm: hénhuni c*Vrttpromiss<»
• tlUÇE AGORA P<iru> :
ã»l-»4;t4 (Z..\«nv) e;;W3-72»i| (B«rr«)
ê^ iremos,« sua etisa à nora c «li<t que você
deNC-iiircom o maior pr«/,tT.

[""teus 
cspec^^l

H1
Primos <ie (itcuuúlíí-it1'^

UEt ORADÔRKS ¦$.

Condições es^^i^ís^,(U^)r(»|é^»s. Ai

m-i BÁRB^A;•* .> • " . i • } \I- . . - & ««ÍjK.f.V . É#ákA1 JIK¦ Z.NORTEB
ÍAv. Suburbana, 5214

501 -3434
•lunl» «II XorlcShiinpinii

Av. <Í«is Américas^8SO

Lf*~ VIDEOMARTE
PV 4770 8 PV 4780

Transcodificaçâo exclusiva
para vídeo digital, c/todosos efeitos especiais colori-dos. Av. Marechal Honri-lue Lott n° 120 Loja 103.l~~" SHOPPING—BarraiTel: 325-1481

(VÍDEO FILMAGEM —
Efeitos especiais, som
stéreo, legendas. Car-
linhos. 233-2504.

| VlDEO PANASONIC MODG2BR.470Q — E FilmadorasPanasonic Mods M5 o 320.Tratar 249-C016 Marcos.
| VlDEO PANASONIC MODG2BR,4700 — E FilmadorasPanasonic Mods M5 e 320.Tratar 249-0016 Marcos.

CAMERA DE VlDEO PANA-SONIC — PV 320 e M 5. Tols.240-1500/ 240-3550.

Equipe profissional. Gra-
vação em U. Matic. VHS
e Beta. Filmamos: Co-
rnercial, documentário,
vídeo treinamento, ca-
sam., anivers., etc. Além
de edição em VHS.
Procure quem entende

v580-8974/ 254-9924 y

A DISA VlDEO — Festa fim deiano formatura casamento!show esporte qualquer even-to. Gente de TV. Ediçõo de|vídeo sonorização. 248-4971.
DOC VlDEO — Faz o melhorem filmagens e foto. P/ Casa-mento. eniver., recep, do-cumentário o ediçào. 239-5591.

MICROS PCXT — Placas mãeató 740 K, placas controlado-ras de até 4 Drivos, impresso-ras 250 cps e 132 colunas,monitores de alta resolução
p/PCXT, teclados, fontes, etc.Excelente qualidado. CONI-TEC — Av. N. S. da Penha320-B, Tel. 590-0826/ 280-7897.

R 7 de Setembro.
I 232-7722

TELÀO ADVENT — 3 tubos,usado, excelente estado. 120 |mil Tols: 240-1500/2'10-3D:..

MANUTENÇÃO
MICROS

Applo/ PC/ TRS-80/ Drives/Interfacos/ impressoras. R.Conde de Bonfim, 229-ATel. 284-2031

VHS PÔS PRODUÇÃO — Edi-te suas imagens conoscoCortes eletrônicos (tipo U- IMATIC), efeitos especiais, ca-racteres o sonoplastia. VIDCO IGUAPI Tel. 325-0166.

APPLE JOYSTICK^
ANALÓGICO •-

/^CZ$ 600,00
^ a 284-2031

? ????

LEBLON(EX Vídeo Shop)
Waldemirffiiranda, convida os amigos, clientes e
usuários de vídeo K7 em geral p/conhecer sua
nova loja no Leblon. Só com filmes selados e as
últimas novidades do mercado de vídeo. Ofere-
ce: Contrato de aluguel, pacotes, aluguel avulso
sem taxa de inscrição e entrega a domicilio.Av. Atautfo d« Paiva, 135 S/L 221. tel. 239-9746 (Atí 20h$)

INSTRUMENTOS
MUSICAIS

A BOM CZ$ PIANO
COMPRO — Pg. à vis-
ta 267-5164 q.q. tipo.
Retiro hoje .
A CASA ARTSOM PIANOS —

Cauda apto armário últ. mod.
pianos novos, bem pequenos.Rua Dias Ferreira, 90. 294-2799 Fácil estacionar. Leblon.

A CASA MILLAN PIANOS —
Cauda, apt° armário, melhor
preço. R. do Ouvidor, 130/2°andar. Tel: 252-0809 Centro.

A PIANISTA
Pianos novos e usados. NA-CIONAIS e ESTRANGEI-ROS. Av Salvador de Sá,184 — Estácio

232-5504

A CASA SÉRGIO PIANOS —
Tradição e qualidade. Váriosmodelos, vendas a prazo. R. S.Sofia, 54 Tijuca 228-1435

AMBRÓSIO PIANO —
Corretor há 50 anos,
compro e vendo entre
particulares. Pag . imed.
275-8068 e 295-7192.

CLASSIDISCADOS J8
580-5522 Anuncie por
telefone de 2a a 6a fei-
ra de 8 às 19 horas e
sábado das 8 às 13
horas.

A PIANOS
COMPRO A DINHEIROTODAS AS MARCAS232-9106252-2678Avaliação Real

A MUSICAL — Piano RoslorSteinway Essemfeldor caudaapt° armário. Av. Maracanã,870 Tel: 264-6177.
CASA MILTON PIANOS —
Desde 1925. Pianos, órgãos,
guitarras, amplificadores. ins-trumentos de sopro e percurs-sáo. Financiamento próprio.Rua Mariz e Barros, 920 —Tel: 264-8585 (Tijuca). Rua Hi-lírio Gouvôa, 88-A — Tel: 257-7586 (Copacabana).

PANASONIC
TRANSCODIFICAÇÂO

ORIGINAL DE FÁBRICA EM 3 HS.
CZ$ 1.500,00 2 VÊZES

TAMBÉM NA RESIDÊNCIA
CONSERTOS

594-4099
RUA C0NSTANÇA BARBOSA, 37 A MEIER

ZICOU SEU MACINTOSH?
Não se preocupe.

Consertamos todos os modelos. SERVCOMP •
tais, 197 Fone: 1011) 885-6093 HC.

- R. Bata-

WINCHESTER PARA MICRO
Não perca tempo de sua viagem procurando
computadores. Nos escreva que adiantaremos
suas compras. Temos tudo para seu Apple e
Macintosh. Escreva: 2895 Biscayne Boulevar
suíute, 463 Miami Flórida 33137 USA.

A CASA BAUER COLOCA
SEU APARELHO NO ALTO
POR UM PREÇO BEM BAIXO.

Suporte p/ TV
Suporte de 10" a 20" '
p! Microondas Cores.Preto e

Branco
Inclinai
Giro l

VISO

CASA BAUER

Entrega e Inst.
Imediata.
Atacado e Varejo.

® Suporte
Giratório
p! Vídeo

R. Vise. de Plrajá, 318/205
521-1530

TEL

ANTENA PARABÓLICA
Recepção de TV via satélite canais
Nacionais e Internacionais.
Permite interligar ao sistema cole-
tivo
Ideal para área Rural ou Urbana de
difícil recepção de TV.

PROMOÇÃO EM TRÊS PARCELAS
Preço Especial para Revendedores

RUA ÁLVARES DE AZEVEDO, 480-RJ
(021) 201-2447 — TLX (021) 33780

BOLSAS
Para Càmeras de Vídeo
(Videofilmadoras) Qualidade pelomenor preço Direto da Fábrica Ca-,
pas protetoras para Vídeo de mesa e
Acessórios p/Vídeo

MANUAIS *
De instrução em português para seu
aparelho de vídeo ou càmera Pana-
sonic, National, JVC, Tradução inte-
gral a partir do manual que acompa-
nha seu aparelho com todas as ilus-
trações

Entregamos em sua residencia ou em seu escritório
JZI-W/M) 772-1 !>0!.(hor. com.)772-373U-(fora do hòr.còm.)

0 MENOR PREÇO DO MERCADO

E SEGURANÇA ABSOLUTA
Suporia para TV i partir

11.630,Suporia para TV a Vldto
a partir»

2.510,
COMPRE EM ATÉ 3 VEZES

Mesa |
TVe Vktoo

3x1.800,

Nj. Atendemos até às 20 heras

CASA DO VÍDEO
TTjuca R. Conde de Bonfim, 615 L111
Copa R. Hilário de Gouveia, 66 Gr. 916

288-9786 * 255-6583

MIENOIR

JORNAL DO BRASIL domingo, 8/11/87 o Casa & Decoração o 7

IBRASTÉMPI
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
¦ CONSERTOS*

MÁQUINAS DR LAVARBHASrtMP WI.STINGHOUSE ELA VINHA • GLLADEIIWSrOGÒES, • BOILERTELEVISÃO • ARCONDICIONADOSECADORASLAVA LOUÇASAQUECEDORESSoiviços do bomboiro hidráulico
ATENDIMENTO

NO MESMO DIA
a PEÇAS ORIGINAISa GARANTIA REAL
ARTREF MAQ
205-5846
205-789L

Atendimento »odo Zono Sul/Boto/, Tijuco/
Centro. Z. Norte

¦SSfniS^

Box p/ Banhetro
Quadras « Espelhos
Paineis e MokJuras
Cristate e Vidroa

a^aiiifiriTTm"——™—« ——— 
•Veja'so que iucrfoel uariedade dc ucubcimento de portas para, o seu urmdrio ou sua coxinha:

Luqueado, lactic •Madeira*: • Venc/,icm«» • Aglomcrado ou
alto brilho em Cercjcira, 91opno, madeira de lea
todajt um cores Freljo^ Sucupira
towalidades c Muijlm —
Formica cm • lloldura* • Espelhos como • Exclusira, de acordo

todas as cores treli^M* em voce desejar com o projdo que
towalidades vdrios modclos 
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EQUIP AMENTOS
DE VIDEO

810

MANUTENQA0
MICROS

Applo/ PC/ TRS-80/ Drives/Interfacos/ Improssoras. R.Conde de Bonfim, 229-ATel. 284-2031

?apple joysticM
ANALOGICO

^/CZ$ 600,00
//, a 284-2031 \^\

[BB PANASONIC]
mm TRANSC0DIFICAQA0

ORIGINAL DE FABRICA EM 3 HS.
CZ$ 1.500,00 2 VlZES

TAMBEM NA RESIDENCIA
CONSERTOS

594-4099
RUA CONSTANgA BARBOSA, 37 A MEIER^

; III jl | ESI
^uii''i5i'Atyl|
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Para anunciar basta telefonar 242-4413 - RJPRODUZIDO, PQR ARTUR TAVARESAT PUBLICIDADE

DEO

S 325-8350-,

—i
PFJiiMI •! "BRINCANOO COM 0 MERCADO" > VIDCO: 0 MELHOR TEUO

BSgflffli SSBBSSS ABEVC PERGUNTA: VIDEO, ATE QUANDO? « ms*
BBSbdHiUMlBflMHw gt 4 a« ipi'ilhoi dt Viiio wiUlidoi 00 1

ARMA VIDEO I RLg-JE Cm corrosponrlftncia rocobict.i da AssoclapSl Dtasiloira do progos, chogando a Indices o condigflos quaso quo impossl- do Iraquoza? Quo pais 6 osto quo. Associ.iqSos oxistom, cu|a BBjBff'if''] • ffj '] jI 8 ll'lSSWKi'ii8. Sao Clcmenlo. 172 L| * 'r«n i i<in «nwwm toti Emprosns do Vidoocomunic.'ig.lo ~ABEVC, assinada polo sou vws do sororn adqumdos Outra alorta do Prosidonlo da bandoira lovantada 6 a da "Cavoira da Piralaria", quo hoio H^HnMOnUUl^H^S
MUSI 8371^1 Prosidonlo, Anibal da Cru; JoSo Filho, olo fa; um dosnbulo o, ABEVC, 6 quo custom Distribuidoras quo lazom dosto morca- constitui o morcado do vidoo? Quo pais 6 osto, om quo BBBHM »] 3 ¦¦WHHBBI["mi'mii i'imhi wo «<i inMiifc quostiona lodas duvidns om rolagto ao morcado do video do, uma "AMERICA", quo altim do nrto proporcionarom justiga, concodo mandados do sogurangas contra a?6es log,-lis

VIDEO SHUCK iMtimiimti »son*i" iwminiipoimn oxislontos h0|0 no Brasil condigSo alguma ospocial do pagamonto o progos. alnda do busca o aproonsSo do filas ilogais, olotuadas por Orgdos doR V^c„ ,",en['"a|a'595 1| 104 3t!fMS VUttVBS Em sou documonto Anibal da Cruz comoca-alionlando quo colocom om sous filmos, publicidado do lorcoiros. paga. prbpno Govorno, quo so sonlom dosta manoira dosprosligia- A M AKJPIP A rnPHPTfl- »3'3291  UUIMMNKl m M»" a atauma o Sdofo da loaS reduzmdo assim os sous custos. a cusla do volculo maior do dos o som utilidado Ora, isto vai contmuar? At6 Suando?, A MAIMtlMA UUHHfc I A——— Wtr/r-rs KtfS |^^^»nstitiSnT(^^^^il6gi(?d0aT®^s?ma3 0rnbbdgai;M divulgagao, quo sto sem duvida alguma. as locadoras.M contmua Anibal | Cruz quo porgun.a ainda: Quo pa|6 05,0 DE OPERAQAO
R = 22 _ Bonsu- „ p «*, do todos. Elu du que tudo comogou quando 0 VGfupo dos 16" E^8r? A'6 qu°nd0? C0m0<:a 0 quos"°na™n,° d° dosa- «" 

^ P'T°U S°U, Sind'Cm° Ev"° p<» <*»«*>
eosso ~ 280-2848 pwrwm n»o cumpnon dn DutriDvdwi. roumu om soparado com a U.B.V. — UniSo Brasileira do Vidoo, £ , p _ntr_ Mirinnai Hn Mnmrin rin ViHort" !?¦ 03 87. tondoaprosontado todosos documontos nocos* for passar do ' REW ' para "PLAY" ou do "FF"

 ndurimoj • ofiftid«tituiovdt400p«n 1000 nm SAo Paulo Dara DroDor um acordo unilateral o trazor nara Dopois do I Encontro Nacional do Morcado do Video sdrios o. at6 a presonto data nao. rocebeu rosposta por parto para"RfcC".usosomproantosatoc!a"STOP" •
(com i fttifidi dM ittefnitivM.I't'moi wmtnti ' ^o rauio, para progr um °n^^°^ar3 roalizado om |unho p p. om S5o Paulo, a surprosa fo. goral. do M.n.stGrio do Trabalho, At6 quando? Ndo ultrapasso o tompo do um m.nuto com.

=£*,5?*  ES&&Z7Z 5sS5swSs5:1S« S"srssesstttfissflssls 9SSSS»sk±S

, s::,-,SBtSs^SlsESil sw^jLjkftfatgaail'a
eon ono Lombardi, 800 „hri„ Passados alnun- doucos mosos do nronoslo nnh diz ainda quo, foram dosoncadeadas vdrias agios 0 docrolou- atondor ao grando publico. V3o tambdm lutar para quo o islo olo ostara protonido da umidado o. caso •U 208 - Bar,, - 399- f)BV (ou# S llsl a S ffiMrDeTSacfio 50 0 ,,m das altomatlvas; o agora a siluagSo 6 irrevorsivol, po.s CONCINE, tamb6m use suas atnbu.gfios, conlormo Docreto jfiSWj sou rolOgioTunclonara normalmon.u

antocipada dfm^sfela {Stt oda^°o ^SpL°a I™ 3 gV ^ P!"a ?T 3 ^ ^So'rl^S®33 VIDEO Brmtimoj com o mercido m«i amdt hi tempo Aponas algumas Distnbuidoras mant6m oac6rdo, oforecendo sompro soguiram a oriontagaoAssoc agao part a para a prdtica, hojo comum. do prego infamo. e convoca a todos a 0m sua caixa.Av 7 de Setembro, 33 A — pincofng.rM»rn>»{imudin;iderumo$e»tiRi noiiras n nA0 alontadoras vantnnnnq no nun rnnrornn ^ legalizagdo dofinitiva. buscando o quo dotermina a Loi. Pordm lutarom com todas as fortjas possivois, pelo rostabolecimento
Ica-al - 722-6451 lSi,?v!S!S«Sd« «* .1 precos prazos do pagamonto o^^ pnncipalmomo na SSahdado yol,af!] a ca'«a 05 f.T.on.^.da .^onfiabilidado dosto sogmento de mercado, dizondo que' Hns tltffls«5 D nuo so v6 mais hoio A um numonfn ahunun nnq 'azondo com quo algumas locadoras. continuem trabalhando todos s3o prolissionais na acopgSo da palavra e n3o. piratas.G 1 VIDEO  " J1 dos titulos. O quo so vfi ma s oiofiu aumonto abusivo nos ao "arropio da Loi" Fato osto quo provocard outros tipos de sonogadores... como at6 agora loram tratados. Elos quorem APflinAv Armando Lombardi. 800 Sblj ——— ag6os. Atb quando? Porgunta olo. Em rolagdo a fiscalizagSo do trabalhar em condigiios de cumprirem sous compromissos o6S-D — 399-0460 j AT ^ rg^M~TTT\l^Ti"Ti~T^:ir*IT"7:^^^i CONCINE. Anibal da Cruz diz quo osta sendo foito dontro das oxigir a ontrada urgento de mats titulos do categona. paraF.V" limitagfies que o OrgSo possui o. quo 6 importanto saliontar servirom melhor sous cliontos, juntamente com soguranga o fl§§®Hfe;CUP VIDEO K* f »\t/T«MEM solicitar ao Mmistro da Cultrura. um especial carinho, pois tranquilidade. Concluindo osto dosabafo. Anibal da Cruz, diz "IfSF (S-£
?QiS'nni?abel0' 10 sbl' 203 — CiPPAC) PAULITEC VIDEO APRESENTA fl Qrgao naodispoo de possoal e do condig6es compativois para quo a situagdo osta insuportivol. o pergunta. At6 quando? CopacabanaJ-'Alv/ '..I, nr .nnat nc en uk nn «i n—s—. —iU uma agSo ampla, geral o constanto do fiscalizagdo. rrQr:Jw w, ice noi/iKC m/l

MAGNAVI0E0  — 1 Gs£ ""^lj Po'gunta enfatico. Que pais 6 esto, que ser legal 6 s,n6n,mo Sebastido Avila - GV R~^ « 255-1792/255-1047
207 11 108 ¦Qualidade e Bom n IFimn ni & nirs  

13U I ® 325-1488
CMfe • j*n ?Z5S.!gSi8 _ .—^

Siy-f'"' \ mtrs '$1 iSfeSSI£2**cS&t. tijuea: 
video clubex ^

bsss 1 fl;»Sr:=| A1. \
oni-70'?8 Av. Paulo U8 Frontin, B1/308 — Itapai® 788-1051 AAjjrjtm Sim 10U2U OZAU: Transcodificagao, Conserto de Videos e Atari.I TS ZUXUJO  rQ/H' ) ?»: $ „ r„„„ • EOUAROO E2AGUI. 15 anos, cliente da 9______ — a——. ST., S 266-5699 t WTERIIATIGML VIDEO ICentro) hi 8 anns U. S am — — ¦. _ ,  _  _ 1

¦¦iFM NOVA IGUACU^^^H d TT^ r . no W «7. OCC cn^O ? Gosta muito desta locadora t suas dicas JWK:--n,Ba-::S3®E^p|NUVfl |^tecnOOu®[feS 
t SUGERE I 

Rua R^l Grandeza, 193 sala 206 g 266-6043 |V__^ 

JZ-Pj 
PRODUQOES -^3T J 

SHOP 27 ViDEO 1
1»^ tS -J Efeitos especiais ' L| 205 a 234-&U8 I ^5^^\^T^^^^^illini°^an^amenlos^Sr iA LOCADORA BETAMAXi

S Eauinf altam&LmfissSI"1 HiTOPO'S vlDE0 I 2* • Catdiogos p/genero - Pacotes Vi GRANDE ACERVO DE FILMES SELADOSJ iT^CAMENTd EXCLuilVOnf"

: 7 Legendas profissionais BffSlSSlnl vIdeo bank  1 Q'c.pacabJaT"" 
™cggwoM 

N^tX° JVC-PANASONIC-TOSHIBA-SHARPDemonstragao sem compromisso ™'u °3t6 - 2477994 I Ih sob nova direqao ® 255-5147/255-5198 P"! 1— MOjs 20-°°H* 9-°° £g !M° Hs 
|Tmaty R- Viscontte de Pirai^.595 si. 212-lpanama

»msmr** -TZQ WSfgBWffiWffBfg ^pe . n^hor o'^r J m Ipanema: R. V.sconde de PiraiS. 82/207 I Pf Valqueire, 27 sl205. ¦ Vila Valqueire I |£ggjj& R, Condfl de B*madoles,'26 Lj. 115 -Leblonfa* /oo-^uyz ^ShKBBBSBSb^^bsss^b^{ a 227-6893/521-4153 ^9 Umkc 359-3921/350-2072_mhm^ loeSMMMfl 259-5946 a 274-8294mmum

wmmmtfmsm (5\/istat|°nv,de°locadora ~ 
r% SKvisioN"

BirTTi?nr7?ri??a iULJ station BETA VIDIOJ^^ I > hi II 1 l^firli -4 A

vhs u-MAKbuamax LOCA^AO DE FITAS GRANDESPACOTES % 
tS^'DE 8eladfl8 ' 

SIC
telOes: 55^.72". 100".400" PARA VIDEO CASSETE PROMOCIONAIS APROVEITE1 Catalogos e langamentoa viqeo /"iQs??XA

TV • Protetores de Slides Acervo sempre atualizado com - Ultimos langamentos de todas as distribuidoras. V|QI|flHTERIIkTIDIIAl wBnDIAL O1'" i-Z''" T"** Cl^ 1-O00,00—¦"'B » dif i
\¦C6p1as"eJTranscoditicai56es as mais recentes novidades * Sensacional acervo de filmes selados. ^ .. FILMES HIPCRVlDCO '«359-6319|^

eET^ESu-^Tic R. das Laranjelras, 462 • Loja f ^ 
hs; 

|9|| y T , JQ^7 , . Q00|PCK iM®Sl
I Laranjelras IS 285-5597 TlPE1 j^Ml© U^mWm&

VideoC^)>^ltt !'^ousE vlDEO 
LOCadora 1

ypTORMffl Tgf COMO SEMPRE A PRIMEIRA AS/M. fT1QSt©f LOCADORA DE FILMES 1
kHH COM OS ULTIMOSLANQAMENTOS VIOeO LOCADORA K|l«, sem os War PROMOgAO J

Top f"^) Tape ¦ I - So All gamos Filmes Originais c Selados I fjlmes In^ditos. • InscriQao gratis • Nao cobramos domingos e feriados
iJfe- Aqul Oferecemos • De 2-a 5-. leve 2 filmes por CZ$ 100,00

• o An jo da Morte • Vamp • Courage Reservas por telefone «*',fie? I
WmZSK* ' O Comilao do Outr°M""d° No ato da inscrlgao ganhe 2 locates gratis _ 6 "Uauaaae. 

MR 94 inf0nna que nao tem fitas piratas,

Ii«o L (Pra»s» Espfci.l C!S tmm 
«.««»• »g*« 
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P»i? « me^aanincam as cabe!.S do scu Vffco;
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W 615 11. 102 Tijuea 
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VIDEO
SERVIÇO

POR DENTRO
DO VÍDEO

ATENÇÃO BENFICA
E SAO CRISTOVAO

Malas especiais em i
Flberglass e espuma
de polluretano para

Fllmadoras e
Vídeos de Mesa.
Ombreiras para

Fllmadoras '
R Vaienca ?1 Catumbr
® 252-8848/252-6439

nentakeqter

Largo do Machadó, 2& SQbrfloja 266;® 285-6794
GALERIA CÓNOOR t EM FRENTE AO METRÔ

!J p|RATA NAO ENTRA

Wr- ¦ Av. Ministro:
f^Édgard Romero, 94

(junto à Drog- Pegj
12 390-1341 Màdürelrà;

VÍDEO TAMBÉM É CULTURA « MANTENHA-SE SEMPRE BEM INFORMADO, LENDO SEMANALMENTE A SEÇÀO GUIA DO VÍDEO • VÍDEO TAMBÉM É CULTURA

VIDC0: 0 MELHOR TELÃO
D0 BRASIL Tel. 590-4249

"BRINCANDO COM 0 MERCADO"Mo r»iti duvdi qu# o mrçido d» Vidto C«»mu.'oi um do» wfmcntot o« m«ftido Qui min
triitlHW tílei ultimo* jno» H0|« li limo» p«rtoit 4 d« ip4'ilho» de VidM mitlUdo» 00PI ll1 qui tfmmoi utoTPumeifo t oMi dt #quipim»ntot nirion»'» tpnftcp|im«nti io» ' importiíoj' tem cuito mu»ictulvti »»m lutit i <|udl do puto Cfüíídolm ii|undo (ier«Jito Qut 0 m*,» impcrtinie d«lodo» o» lito'»t, io SoftWi'i (filmij) duponivfi LmdiKutlvti qui i iundt ifimcidi do mtr.tdotô Io* potilvtl pm findi o'nti dt titulo*l«|tnâtdot lilHIMAIIYOSi que lonm coixido»no meicido no» ultimo» doi» ino» í»t« < rxdo
pnncipii p<ii o comumidor tomn i dto»lo decompii de teu equipjm«ntolm Setembro ultimo. lorí»do» por p'e»»te» epmme»»li n)o cumpndi» ai» 0i»tnC)u>d0'li.tdutimo» i oteiti de titulo», de 400 pi'i 1000 —
(com i rttiridi do» ittemitivo». t>cimo» »omenttcom peno de 1000 titulo» »«i«do» com Hiumir,tet»»e pari o con»umidor)0 rtiuitido detti 8nncide>'i' nó» |i e»timo»»entinío, e vtmo» pl(ii Ciro urdi por muitotempo>10 St limei CO» 0 HtlClDOSe «6», locido'1» |l «»timo» pi|i«jo 1'gumi«MM por termo» ouvido o canto dl »ere>« do»D<»tribu>do't». qumdo e'e» e»tn)o d<»po»to» iPiia>' Com i piiitfi o» D"»tnt>u'Oore». se t qu«eU vHe iigumi coita imdi1"Bnncamo»" com c mercado ma» ainda ^4 tempopara corrigir ot erro», a mudança de rumo» e»ti r.jmio do» Di»trit>u>doretIrapum Vilverat (locadora VdfO t)

ABEVC PERGUNTA: VIDEO, ATE QUANDO?

proços, chogando a índices o condíçôos quaso quo impossl-
vois do sororn adquiridos. Outra alorta do Prosidonto da
ABfcVC, ó quo ornstom Distribuidoras quo laíom dosto morca-
do, uma "AMERICA", quo alóm do nào proporcionarorn
condição alguma ospocial do pagamonto o proços. ainda
colocam om sous filmos, publicidado do torcoiros. paga,reduzindo assim os sous custos, a custa do voíeulo maior do
divulgação, quo sòo som dúvida alguma, as locadoras. Isto irá
continuar? Atô quando? Comoça o quostionamonto do dosa-
balo.
Dopois do "I Encontro Nacional do Morcado do Vidoo",
roalizado om junho p p om SSo Paulo, a surprosa foi gorai,
pois foi constatado quo a maioria das locadoras, nada fizoram
para quo a legalização ocorrosso o. o quo so viu, foi uma
grando investida na pirataria, engordando sous bolsos, vindo
projudicar mais uma vez o morcado O Prosidonto da ABEVC
diz ainda quo, foram dosoncadoadas várias açõos o docrotou-
se o lim das altornativas; o agora a situação 6 irrovorsívol, pois
aquolos quo ostôo nosto morcado como profissionais o.
sompro soguiram a orientação da Associação, partiram para a
legalização definitiva, buscando o quo determina a Loi Porém
voltam a carga os aventureiros, alimentando uma ilegalidade,
fazendo com quo algumas locadoras, continuem trabalhando
ao "arropio da Lei" Fato este quo provocará outros tipos de
açòos. Ató quando? Porgunta olo. Em relação a fiscalização do
CONCINE. Aníbal da Cruz diz quo está sendo feito dentro das
limitações quo o Ôrgâo possui o, quo ó importante salientar e
solicitar ao Ministro da Cultrura, um especial carinho, pois o
Órgáo não dispóo de pessoal o do condições compativois parauma açáo ampla, gorai o constante do fiscalização.
Porgunta onfático. Quo pais ó esto, que ser legal 6 sinônimo

de traquoza? Quo pais ó esto quo. Associaçóos oxistom. cujabandeira lovantada ó a da "Caveira da Pirataria", quo hojoconstitui o mercado do vidoo? Quo pais ó osto, om quo a
justiça, concodo mandados do soguranças contra açôos legaisdo busca o aproonsdo do fitas ilegais, efetuadas por Órgãos do
próprio Govorno. quo so sontom dosta maneira desprostigia-dos o som utilidade. Ora, isto vai continuar? Ató quando?,continua Aníbal da Cruz quo porgunta ainda. Quo pais 6 ostoom quo a maior Associação do Classo proitoou sou Sindicatoom 24/03/87, tondo apresentado todos os documentos neces-sarios o, ató a presonto data nüo, rocobeu resposta por partodo Ministério do Trabalho. Ató quando?Para finalizar sou desabafo, o Prosidonto da ABEVC, diz quosua entidade vai lutar |unto ao CONCINE. a fim do quo oloagilizo a entrada do novas Distribuidoras no mercado, a fim
que possam ter maior quantidado do títulos do categoria, paraatender ao grando público. Vâo tambôm lutar para quo oCONCINE, também uso suas atribuições, conformo DecretoLoi n° 93881 o, dotormino a política do proços, para evitar a
prática, hoio comum, do preço infamo, o convoca a todos alutarom com todas as forças possíveis, pelo rostabolocimontoda confiabilidade deste segmento de mercado, dizendo quotodos sâo profissionais na acepção da palavra e nâo. piratas,sonegadores. .. como ató agora foram tratados. Elos quoremtrabalhar em condíçôos do cumprirem sous compromissos oexigir a entrada urgonto do mais títulos de categoria, paraservirem melhor sous clientos, juntamente com segurança otranqüilidade. Concluindo osto desabafo, Aníbal da Cruz. diz
quo a situação está insuportável, o porgunta; Ató quando?

Sobastiâo Ávila — GV

Em corrospondôncia rocobida da Associação Drasiloira do
Emprosa5 do Vidoocomumcaçáo — ABEVC, assinada polo sou
Prosidonto, Aníbal da Cru; Joíio Filho, olo faz um dosabafo o,
questiona todas dúvidas om relação ao morcado do vidoo
oxistontos hoio no Brasil
Em sou documento. Aníbal ria Cruz. comoça salientando quo.som dúvida alguma o princípio da logalizaçáo do morcado do
vidoo, constitui nâo om privilôgio do alguns, mas om obrigação
de todos. Elo diz quo tudo começou quando o "Grupo dos 16"
rouniu om soparado com a U B.V. — União Brasileira do Vidoo.
om Sáo Paulo, para propor um acordo unilateral o, trazor parasi a legalização do morcado o, com isso obtor condições do
preço o, um grando apoio do trabalho, quo soria a princípio,oferecido apenas aos 16 signatários, mas quo dopois das
negociações, foram tambóm oforocidas essas condíçôos a
todos aquolos quo optassem pola comercialização das fitas
soladas Passados alguns poucos mosos do proposto pelaUBV, (que talvez fosso a maior bonoficíada pola legalização
antecipada das fitas) ela n3o vem cumprindo o prometido.Apenas algumas Distribuidoras mantém o acôrdo, oferecendo
poucas o náo alontadoras vantagons no quo concerne a
preços, prazos do pagamento o principalmente na qualidade
dos títulos, O quo so vò mais hoje ó um aumento abusivo nos

• ARMA VIDEOR Sao Clemente. 172 lj A
266-5587

A MANEIRA CORRETA
DE OPERAÇÃO

Evito oporaçôes dirotas. Por oxomplo quandofor passar dü "REW" para "PLAY" ou do "FF"
Rara 

"REC". uso sompru antos a tocla "STOP"
âo ultrapasso o tompo do um minuto com.tocla "PAUSE" acionada.O tompo máximo do utilização dirota nâo dovoultrapassar quatro horas Para cada duas fitas,ou quatro horas, desligar por duas.Mantenha o vidoo conoctado à tomada. Comisto olo ostará protogido da umidado o. caso

R)ssua. sou relógio funcionará normalmontoâo doixo fitas guardadas dontro do vidoo Aofinal do cada oporaçâo. rotiro a fita. guardando-aom sua caixa.

• RCNTALCENTERR 17 de fevereiro. 22 — Bonsu-cesso - 280-2848
VIDEO PUVR Marquês de SSo Vicente, 75Lj-C - 294-1745
RIO VIDEOAv, Armando Lombardi, 800

SBU 208 - Barra - 399-094}
• 33 VIDEOAv, 7 de Setembro. 33-AIcaial — 722-6451

APOIO• E 1 VIDEOA» Aimando Lombardi. 800 Sblj
65-D — 399-0460

Copacabana
© 255-1792/255-1047
Barra
» 325-1488

PAUUTEC VIDEO APRESENTA
A 1« IOCAPORA DE FILMES DO SF.UI—pmm0ck illBAIRRO ÚLTIMOS LANÇAMENTOS inVnr»n V/MERCADO DA CADEO inxn^o - wVlDEOClUB EIQCAOQPA LTDA-

Qualidade e Bom
Atendimento
Últimos Lançamentos
As Melhores Fitas
Seladas
Pacotes Promocionais

0 LEITOR DA A DICA
ANA R0WE cliente do Vídeo A (Central, 36anos. Ela acha bom o atendimento, seuspreços e instalações. Suas dicas sào:AMANTES DE MARIA, A MISSÃO e ATESTEMUNHA:LUIZ ANTONIO DE AGUILLAR. 32 anos.cliente do Vídeo Arte (Ipanema). Luizgosta dos serviços desta locadora e suadica 6 0ER2U UZALA.EDUARDO E2AGUI. 15 anos. cliente daINTERNATIONAL VIDEO (Central há 8 anos.Gosta muito desta locadora e suas dicasSÍO: INDIANA I0NES. 4i HORAS, e AMALDIÇÃO DD ESPELHO.

• VIDEO ARTE LOCADORACLASSE AR Ataulfo de Paiva, 1079 1|. 312- 274-6799 (SS 
tijuca vídeo clube

Mais de 3.000 Filmes Solados.¦Aluguel sem Tqxa de Inscrição.
Transcodificação, Conserto de Vídeos e Atari.

Maior Acervo de •<?£=&
Selados de Itaguai c

Últimos Lançamentos• VITHI VI0E0R do Catete. 228 L| 307
andar — 245-4477 1 to CitcLa 147 1/11. Ptrta

g 205-7038

|Í9!^Õvaiguaçu;]||M|

qql F.S. PRODUÇÕES
ij 4 -j Efeitos especiais

x? Filmagens e fotografias em geral
17 Equipe altamente profissional
:jt Edição computadorizada
rr Legendas profissionais

Demonstração sem compromisso
768-4092 lÜ^E

Av. Paulo tfe Frontin, 61/308 — Itaguai g 788-TÕSf

tecnoffiJDfflOas ^ SUGERE
VIP VÍDEO Os melhores

filmes do mercado.I jAjÀÜLljjMjML *jduulíM r. Conde de Bonfim. 229• J.MIHIMlTTiWirTTM Lj 205 * 234-8448
/ SHOP 27 VÍDEO 7
IA LOCADORA BETAMAXfl
[GRANDE ACERVO DE FILMES SELADOS]
I ¦ Capas p/ vídeo « Filmagens • Instalações de vídeo |

. ^0 Segunda a Sábado Domingo
N** 9:00 às 20:00 H* 9:00 às 13:00 Hs

I Pç" Valqueire, 27 s/205. • Vila Valqueire jLhmlS 359-3921/350-2072_mmhJ

1 Aluguel de filmes
Últimos lançamentos

LANÇAMENTO EXCLUSIVO!!!
Transcoder automático para

^JVC-PANASONIC-TOSHIBA- SHARP
IACY "• Viscontte de Piraiá.595 SI.212-lpananra
ENHARiA R. Conda de B*madotes,'26 Lj. 115 - Leblon
mOMBMBtt 259-5946 e 274-8294 m

TOPO'S VlDEOA locadora da Ilha
• 393-6858
VÍDEO BANKR. Visconde de Pirajá330 Lj. 316 * 247-7994Sempre a melhor opção

Catálogos p/gènero • Pacotes
Entregas à domicilio

Copacabana: Av. N. S. de Copacabana, 978/202
SOB NOVA DIREÇÃO B 255-5147/255-5198

Ipanema: R. Visconde de Piraiá. 82/207
S 227-6893/521-4153 

fAluguel é com a lEE VISION
Ipil<
¦¦I VIDEO m

LU | STATION VlDEO LOCADORA
J * I STATION BETA VÍDEO^fw

GRANDES PACOTES % 7
PROMOCIONAIS APROVEITE! V\

¦ Últimos lançamentos de todas as distribuidoras.
• Sensacional acervo de filmes selados.

Funcionamos de 2' à 6' até 20 hs. e sáb. até 18 hs.

i imçt-k
t'iu£uVÍDEOS:

VHS. U-MATIC e BtTAMAX
TELÕES: 55". 72". 100". 400]
Tudo Para Som
TV • Proietores de Slides
Vídeo -CSmeras
Cópias e Transcodificações

EDIÇÕES EM
BETAMAX E U-MATIC

LOCAÇAO DE FITAS
PARA VÍDEO CASSETE

Acervo sempre atualizado com
as mais recentes novidades

R. das Laranjeiras, 462 • Loja 4
Laranjeiras S 285-5597

Fitas seladas ^
Catálogos o lançamentos

ir*—' Cx$ 1.000,00-—"^9

Ss 359-6319rl
DIFÍÜNDIAL

FILMES HIP

jÇMgjMjgauy

DATA HOUSE
VÍDEO

LOCADORA DE FILMES
Não fique sem os

filmes Inéditos.
Aqui Oferecemos

Novidades
e Qualidade.

R. Visconde de Pirajá, 550
SS loja 122

Sf (021)259-4596/239-2976
J TOP CENTER c.

M ÁJb Vídeo Consuít
COMO SEMPRE A PRIMEIRA

fpl88ia W COM OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

bü<ms~~wí!hD
O Anjo da Morte • Vamp • Courage
O Comilão do Outro Mundo

¦ De Volta a Escola dos Horrores
Projeto Zico (Promoção Especial CZS 1.500,00)

R. Conde de Bonfim, 615 lj. 102 Tijuca Rio ^ 571-4796

VlDEO LOCADORA
kVA moster

Vídeo locadora
Só Alugamos Filmes Originais e Selados
Os Melhores Filmes do Momento
Entregamos a Domicilio

Reservas por telefone
No ato da inscrição ganhe 2 locações grátis

Waster Vídeo, sua occâo definitiva'

PROMOÇÃO
Inscrição grátis • Não cobramos domingos e feriados

• De 2a a 5a, leve 2 filmes por CZ$ 100,00

MR 94 informa que não tem fitas piratas,
pois as mesmas danificam as cabeças do seu Vídeo

"Favçr não insistirem".
. . . .

Marca/modelo JVC HR-D180UM
Formato VHS VHS
N° de cabers de video
Voltagem 110 ou 220 V Manual

Sem Fio, Tecla Rec e Canais, Pilhas
"AAA"

Contaeiros Mostrador Digitalvcm ai outro moaeio aa scrie Equipe Jatalon. «-uuwfcuu»"G", de numero 25 ou mais alto, sem 
que cessc a fabricacao de 21).  |

No momento, esta um pouco mais | T| 1HT7PC + GravaSao programada 4 Programas, 14 Dias; um toque Ate
dificil conseguiroutras marcas e mode- VJ X 111 VCoLC 4 horas; sem Protegao de memoria
los estrangeiros de videocassetes, tais
como os que digitalizam as imagens -m /TT^yi / /»•! Dificuldade em se Usar O Programa- ..Bi .
(congeiamento por memoria igual a de y»/\r; VI 1-' l-C ATI I CJ pSL .
um computador). Este ultimo, por liOb XfXA. JJ villivlo dor (Timer)

SetparaSoT, ^ndoTrcptst Rapida (SEARCH) Por endereSamento Elctronico Mantendo
ao contrabando nao era tao acirrada.

Nesse estado de coisas, a industria ———  . •—
nacional faz um exerci'cio de paciencia B | Operates Automatizadas Por Mi- Eject mesmo desligado lower per-
oriental, e mantem o produto videocas- croDrocessador manente Memoriza 2 toques Auto-
scle cm linha de produqao mais como
item "instilucional', ou seja, subscre- Back space (edita)
vendo acompetencia e versatilidade da Si iM ^¥^1 TT" 1—
empresa que o produz. Traduzindo: Tempo de Rebobinamento 3 minutos

pra constar . Entra em Pause + ^ec (Edita) sim sim
As cameretas — Para os que f\

gostam de fazer suas pr6prias grava- Video 
^$ 

.*' Gera;ao Tecnologica Domdstica com circuitos rcal^ador e

ahida^oLcvivem'no^cxt^o^'^o ?ins 
U reservat Circuito Realtor Conirole Soft/Sharp

de estoque^ (ou^ enjao profissionais, 
^ 

IT^CrCadO Chawamemo NTSC/PAL-M

As Camcorders (camera + grava- CITl^ gFclIlde «-
dor, integrados numa levi'ssima unida- CStilo, lQIlQcinClO Os UOCCS Barba-
de), com fita embutida, tomaram conta filmp niiP fn HpsneitO dn lerde-de todos os mercados. O modelo em r0S> I""ie qUC OeSsDCUU Ud icruc
alta no Brasil e a serie PV da Panasonic Z'd de SUd ndlTdtlVd) nOS trdZ de
(agora com o numero 320). o preqo Volta n clim;i do alee do trooicdlis-varia muito, a partir dos 1500 dolares VOlld U Lllllld UU dUgL, uu uupiCctiib
paraieios. mo. Agord em video.

Um aviso aos muambeiros menos
cscolados: em viajando a Disneyworld, 

Toda correspondência para videomania deverá ser enviada para a Editoria
de Projetos Especiais do JORNAL DO BRASIL, Avenida Brasil, 500, —J"
andar, — sala 320 — CEP 20 949, São Cristóvão, RJ.

A cie !
ü. Vídeo

cumpre
d reserva
de mercado
de 25% pd-
rd o produ-
to ndciondl
em grande
estilo, lançando Os Doces Bárba-
ros, filme que (a despeito dd lerde-
zd de sud ndrrdtiva) nos traz de
volta o clima do auge do tropicalis-
mo. Agora em vídeo.

Videomania

O QUE 
É QUE OS

IMPORTADOS TÊM...

Prazo de Garantia Não tem

Preço Médio Somente em Manaus Somente em Manaus

Nota: Estes são apenas dois modelos de Manaus, dentre uma infinidade de opções japonesas e norte-americanas.

Um relance do mercado: gravadores

O Éden dos muambeiros

Marca/modelo JVC HR-D180UM Panasonic NV-G21BR
Formato

Gravação programada

14 digitações

4 minutos

Automático, ou
manual Na tecla seletor

Acessórios Cabo coaxial, baluns, divisor de ante-
na, pilhas

Cabos coaxial e paralelo, baluns e

pino conversor
Dimensões 43 x 34 x 9 cm 38 x 34 x 8 cm

N° de cabeças de vídeo
Voltagem De 110 a 240 V Automático

Sem Fio, Tecla Rec e Canais, Pilhas
"AAA"

Sem fio, tecla Rec e Canais, Pilhas
Comuns

Contagiros Mostrador Digital Digital não conta o giro, Mas o
tempo: hora, min, seg

4 Programas, 14 Dias; um toque Até
4 horas; sem Proteção de memória

8 Programas, 30 dias; um toque Pro-

gramável; com Proteção de memória

Dificuldade em se Usar O Programa-
dor (Timer)

16 digitações

Busca Rápida (SEARCH) Por endereçamento Eletrônico Mantendo pressionado
ou Não, digitando memória + ff

Operações Automatizadas Por Mi-
croprocessador

Eject mesmo desligado Power per-
manente Memoriza 2 toques Auto-
Back space (edita)

Eject mesmo desligado Auto-play
Rebobina na ponta transp.

Tempo de Rebobinamento 3 minutos
Entra em Pause + Rec (Edita)
Geração Tecnológica

Circuito Realçador Controle Soft/Sharp Controle Soft/Sharp

Chaveamento NTSC/PAL-M Só manual
(Chavinha)

Videocassetes já são produzidos lá fora
com modelos exclusivos para o Brasil

Selmo Leisgold
Júlio Worcman
Cena 1: Um brasileiro em Miami —

Veja só, querida, que videocassete
estupendo! Me aguarde, que eu vou
levar dois leros com o vendedor...

Bons dias, simpático!
"Buenos", senhor.Eu querer levar dois unidades

de aquele lá, mas...O senhor pode falar em.portu-
guês normal, que nós aqui já estamos
acostumados... Hum, ias dizendo que
desejas dois videocassetes, cada um ao
preço de mil dólares, mas quer que eu
emita duas notas fiscais de 150 dólares
cada... OK, como se diz in Brazil, "tá
limpo"!

Cena 2: Aeroporto InternacionalNotinhas... trezentos dólares
ao lodo... tudo nos conformes... pode
passar.Cena 3: Já no lar:Alô, doutor fulano, chegou a
sua criança... Um chuchu!

Isso é brincadeira, perto do que
tem acontecido... De acordo com a
publicação britânica Screen, dentre os
62 países pesquisados, o Brasil é o
décimo que mais cresceu em termos de
mercado de aparelhos de videocassete
e é notório que a fatia maior é a do
contrabando "profissional". Isso abriu
os olhos dos japoneses, que já produ-
zem modelos especialmente para o
Brasil, com o acréscimo de uma placa
de transcodificação do sistema de cores
usado no Japão (o NTSC norte-
americano) para o brasileiro PAL-M.
Muitos desses modelos de gravadores
são completamente desconhecidos em
outros países, como é o caso da série"G" da Panasonic.

A Zona Franca de Manaus c seu
distrito industrial também não perde-
ram tempo em resolver, para o cliente
em potencial, a pequena dor de cabeça
que é a transcodificação: nos painéis
dos video-cassetes JVC e Panasonic
(leia-se National) consta a sigla "M-
PÀL", o que quer dizer que o equipa-

mento grava em PAL-M e reproduz
(exibe) tanto em "PAL-M" quanto em
NTSC.

Para os que não podem se aventu-
rar em terras amazônicas, o jeito é
ligar para o muambeiro de plantão e
encomendar um modelo competente
por cerca de 550 dólares paralelos.
Nesta faixa, são dois os vídeos mais
badalados: o JVC-227 e o Panasonic-
G21 (e vem aí outro modelo da série"G", de número 25 ou mais alto, sem
que cesse a fabricação de 21).

No momento, está um pouco mais
difícil conseguir outras marcas e mode-
los estrangeiros de videocassetes, tais
como os que digitalizam as imagens
(congelamento por memória igual a de
um computador). Este último, por
exemplo, custava por aí cerca de mil
dólares paralelos, quando a repressão
ao contrabando não era tão acirrada.

Nesse estado de coisas, a indústria
nacional faz um exercício de paciência
oriental, e mantém o produto videocas-
sele cm linha de produção mais como
item "institucional', ou seja, subscre-
vendo a competência e versatilidade da
empresa que o produz. Traduzindo:"pra constar".

As cameretas — Para os que
gostam de fazer suas próprias grava-
ções cm vídeo, o gravador portátil, à
tiracolo, c coisa de um passado cada
vez mais remoto. Os modelos quaainda sobrevivem no exterior são fins
de estoque (ou então profissionais,
como o AG-2400 e o AG-6400 da
Panasonic). O 2400 , que custava 950
dólares, caiu para 650, mas o 6400
ainda se segura na faixa dos 1200
dólares.

As Camcorders (cãmera + grava-
dor, integrados numa levíssima unida-
de), com fita embutida, tomaram conta
de todos os mercados. O modelo em
alta no Brasil é a serie PV da Panasonic
(agora com o número 320). O preçovaria muito, a partir dos 1500 dólares
paralelos.

Um aviso aos muambeiros menos
csçoiados: em viajando à Disneyworld,

110 ou 220 V Manual

Doméstica com circuitos realçador e
de Branco expandido Áudio mono

Doméstica c/ circuito Realçador Áu-
dio mono

cuidado com as camcorders Super-
VHS. Elas são muito parecidas com as
cameretas convencionais (diferem no
preço), mas gravam no revolucionário-
formato Super, cujas fitas são incom-
patíveis com todos os vídeos de mesa
até agora existentes. Mas isso é conver-
sa para uma próxima matéria...
Participou, com a pesquisa de dados em São
Paulo, Jairo Tadeu Longhi, da Associação
Equipe Jatalon.

CIC

nos

investe

MPBófilos



©
TA

m m Manoel

ürispun
n IL

FEIRÃO DA CONSTRUÇÃO
MAIS BARATO QUE A PROMOÇÃO

Somente em Bangu das 7:30 às 13:30hs. Av. Brasil 32.298
azulejos, pisos, louças, metais, etc... venham rápido. Até acabar.

— somente aos sábados —

10% DESC. ATE IDO ROLOS
15% OESC. ACIMA DE 101 ROLOS
20% DESC. ACIMA DE 301 ROLOS

FIOS CONOEPLAS CONDUGEL FICAP PIRELLI
VM2
15 41100 "0 00 454.00 472.005 5 616 00 656 00 676.00 . 703.00
10 .. 546.00 1 006 OS 1 036 00 1 077.00
60 . !454.00 1 547 00 1 533 00 ... 1 657.00
10.8 232000 2 618.00 2 512.00 2 614.00
CAMS C0NDEPUS C0NDUSEL FICAP PIRELLI
VM2
4 0 1 35200  1.439.00 ..... 1 4S2.00 ... 1 542,00
60 Z 153 00 2 256.00 2 361 00  2 158 00
130 3 366 05 . .. 3 581 00 3 685 00  3 835.00
lio 1 995 00 . 5 319 00 . . 517800 . 5697.00
25 0 7.612 00 . .... 8 130 00 . . 8 373 00 . 8 708.00
35 0 9 218 00 9 839 00 ... . 10.134.00 .. 10 539.00
530 12617 00 H 455.00 13 858 00 .1141200

SENH0RES INSIAUD0RES C0RTAW0S OUAIQLIER
MH3AGEM DE CAB0S EV B0BIN4S 0E N0SS0

ESTOOUE COM MAOUINA PROPRIA

¦&H PVC TIGRE PVC FQRT1LU—PVC PR0V1N1L PVC

ESGOTO TUBO C/ 6 METROS
DESCONTO PROMOCIONAL — 27%

P. BRUTO P. LÍS.
lOOmm 1.164,38 850.00
75mm 858.90 627.00
50mm 531,51 388,00
40mm 334,25 244,00
150mm 2.049,32 1.496,00

ACUA TUBO C/ S METROS
DESCONTO PROMOCIONAL — 27%

P. BRUTO P. LÍa.
1/2 298,63 218.00
3/4 419.18 306.00
1 638,36 466,00
1 1/4 989.04 722.00

1/2 1.328.77 970,00

1.778,08 

1.298.00

FORTOLIT — (BRASIIIT)
ESGOTO — TUBO C/ E METROS

DESCONTO PROMOCIONAL — 27%
P. BRUTO P. LIO.

100mm 1.105.48 807,00
75mm 816.44 596,00
50mm 506.85 370,00
40mm 319.18 233,00

150mm 1.947.95 1.422,00
ÁGUA TUBO C/ 6 METROS

DESCONTO PROMOCIONAL — 27%
P. BRUTO P. Lia.

1/2 258.90 189.00
3/4 ..364,38 266,1

561.64 410.00
1 1/4 ....863,01 630.00

1/2 1.164.38 850.00
1.556.16 1.136.00

ESGOTO TUBO C/3 METROS
DESCONTO PROMOCIONAL — 27%

P. BRUTO P. LIO.
lOOmm 479.45 350.00
75mm 347,95 254,00
50mm 221,92 162,00
40mm 142.47 104.00
150mrax6mts__l.658.90 1.211.00

ACIMA DE 100 PÇS + 5% OESC.
ÁGUA TUBO C/5 METROS

DESCONTO PROMOCIONAL — 27%
P. BRUTO P. LiO.

1/2 235.62 ...172.00
3/4 331.51 ....242.00
1 510,96 373.00
1 1/4 ..786,30 574,00

1/2 1.058.90 773.00
1.415.07 1.033.00

OUTRAS MARCA?"esgoto 
TUB(Tc7rÍTR0$

DESCONTO PROMOCIONAL - 27%

• P. BRUTO P. LIQ.

100mm 400,00 292,00
75mm  272,60  199,00
50mm  169.86  124.00
40mm  130,14 95,00

ACIMA 201 PQAS = 5% DESC.
AC I MA 501 PQAS = 10% DESC.

TUBOS DE COBRE
DESCONTO PROMOCIONAL - 27%

5 METROS P. BRUTO P. ÜQ.
15mn 810.96 592,00
22mm 1.368.49  999,00
28mm 1.742,47 1.272.00
35ir.ni 2.461,64 1 797.00
42mm 3.213,70 2 346.00
54mm 4.656,16 3.399.00
66mm 8.734,25 6.375.00
79mm 10.926.03 7.976.00
104mm 16.175,34 11.708,00
PACOTE MIXTQ DE 100 PEÇAS

+ 10% DESC. CONEXÕES
TEMOS LINHA COMPLETA

PROMOÇÃO ATE 06/11/87

p.2°o P COMPRAS ACIMA DE 100 MIL

|| 5% P COMPRAS ACIMA DE 300 MIL

ESTES DESCONTOS
SÃO ADICIONAIS

LOUÇAS SANITÁRIAS

CELITE AZALEIA
DESCONTO PROMOCIONAL — 27%

P. BROTO P- LiO.
CONJUNTO 03 PÇS COR SIMPLES 6 452.05  4 710.00
CONJUNTO 04 PÇS COR SIMPLES . 8 602.74 6280 00
VASO AZALÉIA COR SIMP1.ES 2 695.89 ... 1 968.00
BIDET A2ALÉIA COR SIMPLES .2 516.44 1 837.00

CELITE LÍRIO
DESCONTO PROMOCIONAL - 27%

P. BROTO P. lia.
CONJUNTO 03 PÇS COR SIMPLES 6 847.95 ... 4999.00
CONJUNTO 04 PÇS COR SIMPLES 9 321.92 6 805.00
VASO LÍRIO COR SIMPLES 2 738 35 1 999.00
BIDET LÍRIO COR SIMPLES 2 558.90. 1 86800

CELITE TANQUE
DESCONTO PROOMOCIONAL — 27%

P. BRUTO P. LiO.
18 LITROS BRANCO ... 3.135.62 2.289.00
22 LITROS BRANCO  3 642.47  2 658.00
30 LITROS BRANCO 4 6 56 1 6  3 399.00
COLUNA BRANCA 793.15 579.00
18 LITROS COR ......4 067.12 .. .2.969 00
22 LITROS COR  4.916.44 3 589.00
30 LITROS COR  6 341,10 ... 4 629.00
COLUNA COR  1 039.73  759.00
FIXAÇÃO 341.10 249.00

VASOS SANITÁRIOS
DESCONTO PROMOCIONAL - 27%

P. BRUTO P. LÍQ.
ICASA DIAMANTINA SCO 1 916.44 .1.399.00
CELITEAZALEAÍEA-PAPOULA?BCO 2 601.37  189900

DECA VOGUE
DESCONTO PROMOCIONAL — 27%

P. BRUTO P. LÍQ.
CONJUNTO 03 PÇS COR SIMPLES  6.245,21 . 4.559.00
C0NJ0KT0 04 PÇS COR SIMPLES 8.765,75 ..6.399,00
CGNJUNT003 PÇS COR DEGRADE 7.710,96 ..5.629.00
CONJUNTO Oí PÇS COR DEGRADE  10.805.95 ..7.883,00

SUPER OFERTA LOGASA
DESCONTO PROMOCIONAL - 27%

CDNJUNT003 PÇSBC0M00 2000 2 738 35 1 999 00
ICASA DIAMANTINA

OESCOflO PROMOCIONAL — 27% P BRUTO P. LIQ.
CONJUNTO 02 PÇS BRANCO ....2 738.36 1 999,00
CONJUNTO02PÇSV ESMERALDA 2 998.63 .2 139.00
CONJUNTO 03 PÇS BRANCO 3 752.05 ..2739.00
CONJUNTO 03 PÇS COR SIMPLES  4 957.53 .3 619.00
CONJUNTO 04 PÇS COR SIMPLES  5.710,96 4 169.00

AQUECEDOR

TGR2S STDGR
TGR2S LUXO GR 
TGRMXGR
COSMOPOLITA 6 LTS. .
GERAITHER" BCO COfi 6 LT5
GERALTHERMINOX 5 Lts..
GAS KENT 50 Lts (GÁ5) . .
GLASKEfíTE5flLtS (ELET)
GLASKENT lOQLts (ELET) ...
GLAS KENT 150 Lts (ELETJ ..

-2)',
P. BROTO

. 6.301.37......
68Í2.-7 ....

. 810i 11 ...
8 127 81 ...
875342 .

.5 397.25 ....
17.806.85 ...
12 657.53 
18.531.25 ...
23.205 18 .

P LIO
1 60000

. 1.995.00

.5916,00
. 5.99900
.6.39000
. 6.850.00
12.999.00

.9210.00

.13.530,00
16913.00

TELHAS, CAIXAS DAGUA E CANALETES (AGORA BANGU JA TEM ESTOQUE.)

TELHAS)

OISDRAI^IT
ZÉC Qualidade em Fibrocimenlo

êlerrUi
BRASILIT

P. Lio. AT? 50 MIL- DE 50 MIL
P. BRUTO Cl 27% 20% DESC+ 25% DESC.

122 105,80 77.23 61.78 57.922.44 194.35 141.88 113.50 106.41
ONDULADA 1.10 I Smm ISORA

P.BRUTO P.ÜÍ. ATÉ 50 MIL+ DE 50 MIL
P.BRUTO C/27% + 20% DESC + 25% DESC.

1,22 392.27 ....286.36 229,09 214.77153 494.56 361.10 288.88 ...270.83183 597.06 435.85 348.68 ...326,B92 13 691.54  504,82 403. S6_ 378.62
2 44 ..786.09 573.85  459,08  430,39
305 990.89 — 723.35  578,68  542,51
3,66 ...1.190.96 869.40  695.52— 652.05

CAI<A OÁÇUA C/TAMPA ISORA
P. LIO ATE 50 MIL-r DE 50 MIL

P BRUTO C/27%+ 20% DESC.+ 25% DESC
500 Lts 2.361.43 1 773.34 1379.07 1.292.88
1.000 Lis. 4.803.22  3.506.35  2.805.08  2.629,76

C AM EllTE — 43 tSMA
P. LiO. ATÉ 50 MIL + DE 50 MIL

P. BRUTO C/27% + 20 DESC. + 25% DESC.
2.00 669.88  489,01. 391.21.
2.50 837.14  611.11 - 488.89.
3.00 991.01  723.44—  578.75.
3.50 1.135.38  828,83  663,06.
4,00 1.284.85  937.94.  750.35.
4,50 1.434.19  1.046,96  837,57.
5.00 1.583,77...... 1.156.15  924.92.
5.50 1.733.05  1.265,13  1.012.10.

366.76458,33542^8621.62
703,46
785.22

.867.11948.85
6.00 1.882.16  1.373.98  1.099.18..  1.030.49
6.50 1.997,16  1.457,93  1.166,34  1.093.45
7,00 2.242.80  1.637,24  U09.79  1.227,93

CANALETE 90 ISORAUT
P. LiO. ATÉ 50 MIL + DE 50 MIL

P. BRUTO C/27% + 20% DESC. + 25% DESC.
3 00. ...1.608.42  1.174,15 - 939.32  880.61

70 2.323.63  1.69625  1.357.00  1.272.19
60 . 2.889.18  2.109.10  1.687.28  1.581.83

6 00. .3 769.79  2.751.95..  2.201.56  2.063,96
70 4.204.58  3.069.34  2.455.47—__ 2.302.01

40 6.645,69  3.391.35..  2.713.08  2.543.61
20 5 149.79.  3.759,35  3.007,48  2.819,51

9,20 5.779.93  4.219.35  3.375,48  3 164.51

ONDULADA 0,50
P. LÍQ.

P. BRUTO C'27%
1,22 -108,70.. 79,35_.
2,13 ..193,76 141.74—2.44 ..217.40— 158.50

ONDULADA 0,92
p. Lia

P. BRUTO a 27%
......263.09 192.06

333.97 243,80
387.54  282,90

1.22.
1,53.
1.83.

x 4mm ET/BR
ATÉ 50 MIL + DE 50 MIL

+ 10% DESC. +15% DESC.
71,42 £7.45

127.30.. 120.22
142.83. 134.90

x 5mm ET/BR
ATÉ 50 MIL + DE 50 MIL

+ 10% OESC +15% OESC.
192,85 163.25.219.42 207,23

254.61 240,47
x 5mm ET/BRONDULADA 1,10

P. LiO. ATÉ 50 MIL + DE 50 MIL
P. IRUTO C/27% + 10% DESC. + U% DESC.

122 ..321,37  234,60 211.14 199.41
1,53 400.14 292.10 262.89 248.29
1,83 478.91 349.60 314,64 297,16

ONDULADA 0,92 x 6mm ET/BR
P. Lia. ATÉ 50 MIL + K 50 MIL

P. BRUTO CI 27% + 10% DESC. + 15% OESC.
122 .335,66  245.03  220,53.— 208.28
153 .420.61  307.05  276.35..  260.99
1.83 504,11  368.00  331.20  312.80
2.13 587.60  428,95....... 386.06  364.61
2.44 672,67.  491,05  441,95  417.39

ONDULADA 1,10 x 6mm ET/BR
P. HO. ATÉ 50 MIL - DE 50 MIL

P. BRUTO C/ 27% + 10% DESC. +15% DESC.
L22 392.27 286,361.53 494.66 361.10
1.83 597.06 435.85....:2.13 691.58 504.85
2,44 786,09 573,85
3,05 .....990,89 723.35
3.66 1.190,96- 869,40.

257,72...
324,99...
392.27...454,37...
516.47...
651,02...
782.46...

243,41
306,94
370,47429.12
487,77
611.85
738.99

CAIXA D AGUA C/ TAMPA ET/BR
P. LIQ. ATÉ 50 MIL + DE 50 MIL

P.BRUTO C/ 27% +10% DESC. +15% DESC.
250 LTS. 1.616,30  1.179.90  1.061.91  1.002.92
500 LTS 2.361.43  1.723.84  1.551,46  1.465.26
1000LTS. 4.803.22  3.506.35  3.155.72  2.980.40

MAXIPLAC BRASILIT
P. LÍQ. ATÉ 50 MIL + DE 50 MIL

P. BRUTO C/ 27% + 10% DESC. + 15% DESC.
3.00 -.1.501,30 1.095,95 986.36_931.56
3.30 _1.646.24 ..1.201,76 1.081.58 1.021.50
3.70 1.851.03 1.351,25 1.216.13 1.148.56
4.60 2262,19 1.651,40 1.486.26 1.403,69
4,60 -..2534.37 1850.35 1.665.32 1.572.80

MODULADA ETERNIT
P. LiO. ATÉ 50 MIL + DE 50 MIL

P. BRUTO C/ 27% + 10% DESC. + 15% DESC.
1 85 513.57... 374.91 337.42 318,67
2,30 638.58  466.89..- 420.20 396,86
3.20 880,61.. 642.85 578.57 546.42
3,70 1.022.40 .746.35 671,72 634.40
4.10 1.132,67 826,85 744,17..
4,60 1.274,45.. 930.35 837,32...

...702.82
...790.80

TELHAS PLÁSTICAS 0.05MM
DESCONTO PROMOCIONAL — 27%

P. BRUTO P. LIQ.
1,22x0,50  383,56 280,00
2,44x0,50  767,12 560,00
1,22x1,10  986,30 720,00
1,53x1,10  1.238,36 904,00
1,83x1,10  1.478,08 ..1.079,00
>,44x1,10  1.971,23 ..1.439,00

APROVEITE ESTAS PROMOÇÕES. (TODOS OS DESCONTOS DESTE ANÚNCIO SÃO PROVISÓRIOS)

"CANALETE 44 BRASILIT
P. Lia. ATÉ 50 MIL -

P. BRUTO D 27% + 10% DESC. + 15% DESC.2.00 762.45 -.556.59 500.93 473.10
2.50 951.05 694.27 624,84 590.13
3,00 1.127,00 822.71 740.44 639.30
3,60 1.314.45 959,55 863.60— 815.524.00 1.482.35 1.082,12 —973,91—... 919.80
4.50 1.711.20 1.249,18 _1.124.26_ 1.061.80"
5.C0 1.799,75 1.313,82 —1.182.44... 1.116.75
5,50 1.971.10 1.433,90..... 1.295.01 .1 223.07
6,00 2.139.00 1.56147 1.401,32 1.327.256,50 2268.95 1.656J3 1.490,70 1 407,38
7,20. 2,549.55 1.861.17— 1.675.05 1.581.99

CANALETE 49 ETERNIT
P. Lia. ATÉ 50 MIL - DE 50 MU

P BRUTO C'27% - 10% DESC - 15% DESC.' 801.85 585.35 525.82 497.55
„.1.006,64 734.85 ...661.37 624.92
1.195.59  872.85  785.57  741.92

3.60 1.400.48 1 022.35 920.12 869.00
4.00 1.542.27 1.125,86 1.013.27  956,98

50 1.731.30 1.263,85 1.137.47- 1.074,27
00 1.904.58 1.390,34 1.251.31...—...1181.79

5,50 2.093.63 1.528.35 _1.375.52 1.299.10
00 ...2.266.91—1.654.84 1.489.36 1.406.51

6,50 2.408.70 1.758.35 _1.582.52 1494,60
7.20 2.692,27 1.965.36 1.768.82 -1.670,50

CANALETE 90 ET/BR
P. LiO. ATÉ St MIL + DE 50 MIL

P. BRUTO C/ 27 + 10% OESC. + 15% OESC.
3.00 1.503.42  1.174.15 —1 056,74 993.03
3,70 2.323.63  1.696,25 1 526.63  1441.31
4 60 2.839.13 2.109,10 1.898,19 1.792.74
6.00 3.769,79 2.751.95 2476,76 2.339.16
6,70 4.204.58 3.069.34 2.762.41 2.608.947,40 .4.645.59 3391.35 3.052,22 2.882.65
8i0  5.149.79  3.759.35. 3.383.42 3.195.45
9.20 5.779,93 4219,35 —3.797.42 3 586.25

METAIS MADEIRAS PARA ÇONSTRUCAO

FABRIMAR VEGA
.-m

P.LIQ
parelho lBTSLavat 2/32.38 1.775.00
Aparelha 1895 Bideí 2 905.85 2 122.00
Torneira 1194 Lavai 1.076,71 786.00
Rej 1416 3  593.15 433.00
|ê 1509  619.ÍS 452,00

FABRIMAR DIGITAL UNE
DESCONTO PROMOCIONAL - 27%

P. BRUTO P. LÍO.
APARELHO 1875 LAVAT 2.512.33
APARELHO 1895 BIDET 3.026,03.......
TORNEIRA 1194 1116.44 815,00

FABRIMAR SPAZIO
DESCONTO PROMOCIONAL — 27%

P. BROTO P. LÍIL
APARELHO 1375 LAVAT 3.510,95 2.653,00
APARELHO 1895 BIDET 3.510,96 ... 2.653,00
TORNEIRA 1194 LAVAT .1.168,49 853.00
REGISTRO 14163/4  684.93 500,00
REGISTRO 1509 34 712,33  520,00

PORTAS CANELA
DESCONTO PROMOCIONAL 27%

PJ3RUTO P.LItt.
060 701.37 512.00
070 819.18 598.00
Aduela 13  109,59 80.00
Alisar 28.77 21.00

CHAPA RESINADA2.20 i 1.10DESCONTO PROMOCIONAL — 27% .P BRUTO P LIQ
Smm ...467,12 341.00
lOmm 654.38 485 00
12mm 726.03  530 00
límm 805,48  588.00
17ram 975.34  712.00
20mn 1 132.88  827.00

MADEIRA
DESCONTO PROMOCIONAL — 27%

PJRUTO P.LIQ,
IÃ0UA 0.30 CM LEI 60.27 44.0C3ERNA (VIGA) LEI 34,86 — 25.49
TÁBUA 0.15 CM PINHO . 39.56 28
TÁBUA 023 CMPINKO- 61.62 44
IÁBUA0.30 PINHO 82.03 59,

PEROBA EXTRA
DESCONTO PROMOCIONAL 27%

P.BRUTO P.Lia.
CAIHRO 31  73.45 58 00PERNA 3*3  158 90 116.00PERNA 3x4 1/2  238.36  174.00PERNA 316 317.81 232.00TACO IPt 7x21 11 602.71 «0,00ASSOALHO IPE 0 15 1* 856,16 62500

LÕR ENZ ETTI -

DESCONTO PROMOCIONAL — 27%
P BRUTO P LIO.

TORNEIRA QUENTE 3 140.14 2 285 00
MAXI DUCHA 69178 505 00
CHUVEIRO STD C-DESVIADOR 2 472.60 1 805.00
CHUVEIRO LUXO C DESVIADOR 2 842 47 2 075 00
OUCHALUXOJET SEI 3 267.12 2 335 00
AQUECEDOR VERSÁTIL P PB 4 636 99 3 385 00

FECHADURAS
LA FONTE

DESCONTO PROMOCIONAL — 27%
P. BRUTO P.LÍQ

S174 BANHEIRO 338.36  247,00
4174 INTERNA  367.12 268.00
2174 EXTERNA 669.86 489.00
3784 INTERNA  1 484,93  1 084,00

GABINETE
H BANHEIRO CEREJEIRA

S/M.
DESCONTO PROMOCIONAL-27%

P. BRUTO P. LÍQ.
60x50 RETO  5 260.27  3 840,00
80«50 RETO  6 639.73 1 847.00
100 x 50 RETO  8043.84  5 872,00
120x50 RETO 8.917,81 6 510,00
80x50 CURVO  7.178.08  5 240,00
100 x 50CURVO  8 643.84  6.310.00
120 x 50 CURVO  9 595.89 7 006,00

ARMÁRIOS

CRISMETAL
DESCONTO PROMOCIONAL — 27%

P. BRUTO P.UQ
389x48. 1 642.47  1.199.00
45x60 2.053,42 1.499.00
75x48 3.012.33 2.199.00
90x60 4.382.19 3.199,00

EXPAMBOX
DESCONTO PROMOCIONAL — 27%

P. BRUTO P-LtO
35x49... 1 473,08 1.079,00
45x60 1.847.95  1.349.00
75x49 2.710.96  1.979.00
90x60 3.943.84 2.879.00

TINTAS SüyiNIL
OESC. PROMOCIONAL 27%P. BRUTO P. LlQ

LATA MASSA SUVINIL  cGALAO TIMTA SUVIPLAST  o - OLATA TINTA SUVIPLAST  3  S
GALAO TINTA SUVINIL — £  füLATA TINTA SUVINILCORALDESC. PROMOCIONAL — 27%P. BRUTO
GALÃO MASSA 182.19 GALÃO TINTA CORALATEX , 558.90 
LATA DE MASSA  769.36 
LATA DE TINTA CORALATEX , '2 554.79
BALDE TINTA CORALATEX 2.631.51 ...YPIRANGAOESC. PROMOCIONAL — 27%P BRUTO
GALÃO TINTA PAREDEX 336.99
LATA MASSA 721.92LATATINTAPAREDEX  1.575,34ÁGUIA

DESC. PROMOCIONAL — 27%P. BRUTO P LIO
LATA MASSA ÁGUIA  683 56 499.00

p. Lia133.00. .408.00562.001 865.00.. 1.921.00

p. lIq246.00.527.00..1.150.00

NOSSOS PREÇOS E DESCONTOS ANUN-
CIADOS SÃO DE PROMOÇÃO PROVISORIA

GSS
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AGORA VOCE PODE SER MODELISTA SEM SAIR DE SUA CASA |

WASHINGTON GRAVOU SEU CURSO EM VIDEO. FAQA MEU CURSO POR VIDEO-CASSETE OU EM MEU ATELIER. APRENDA A: |
I CRIAR • INTERPRETAR ¦ MODELAR - AMPLIAR • RISCAR ¦ CORTAR, ETC, ETC. TECNICA RAPIDA E PERFEITA. A ESCOLHA E SUA. |

SEJA UM (A) PROFISSIONAL COMPETENTE. FORNEQO TODO 0 MATERIAL TECNICO. NAO ESQUEQA, POR VIDEO-CURSO OU EM

MEU ATELIER PARA TODO 0 BRASIL.
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